
AM\901646RO.doc PE489.454v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2011/2309(INI)

15.5.2012

AMENDAMENTELE
1 - 223

Proiect de raport
Niki Tzavela
(PE486.123v01-00)

referitor la aspecte industriale, energetice și alte aspecte legate de gazele de șist 
și de șisturile bituminoase
(2011/2309(INI))



PE489.454v01-00 2/118 AM\901646RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\901646RO.doc 3/118 PE489.454v01-00

RO

Amendamentul 1
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 194,

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 194, care prevede că 
aplicarea dispozițiilor de stabilire a 
măsurilor luate de Uniune în domeniul 
energiei nu aduce atingere, între altele, 
aplicării altor dispoziții prevăzute în 
tratate, inclusiv, cu deosebire, dispozițiilor 
prevăzute la articolul 192 alineatul (2),

Or. en

Amendamentul 2
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 194,

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 194, care prevede că 
aplicarea dispozițiilor de stabilire a 
măsurilor luate de Uniune în domeniul 
energiei nu aduce atingere, între altele, 
aplicării altor dispoziții prevăzute în 
tratate, inclusiv cu deosebire dispozițiilor 
prevăzute la articolul 192 alineatul (2),

Or. en

Amendamentul 3
Reinhard Bütikofer
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere legislația UE privind 
mediul relevantă pentru dezvoltarea 
gazelor de șist, incluzând: 
Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului; Directiva 2001/42/CE privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului; 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea 
deșeurilor din industriile extractive; 
Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei; Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
privind înregistrarea, evaluarea și 
autorizarea substanțelor chimice; 
Directiva 98/8/CE privind comercializarea 
produselor biodistructive; 
Directiva 96/82/CE a Consiliului privind 
controlul asupra riscului de accidente 
majore care implică substanțe periculoase; 
Directiva 2004/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului; Directiva 2008/1/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării.

– având în vedere legislația UE privind 
mediul relevantă pentru dezvoltarea 
gazelor de șist, incluzând: 
Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului; Directiva 2001/42/CE privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului; 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea 
deșeurilor din industriile extractive; 
Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei; Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
privind înregistrarea, evaluarea și 
autorizarea substanțelor chimice; 
Directiva 98/8/CE privind comercializarea 
produselor biodistructive; 
Directiva 96/82/CE a Consiliului privind 
controlul asupra riscului de accidente 
majore care implică substanțe periculoase; 
Directiva 2004/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului; Directiva 2010/75/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat 
al poluării), Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră (astfel cum 
a fost modificată); și Decizia 
nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 aprilie 2009 privind efortul statelor 
membre de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră astfel încât să respecte 
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angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până 
în 2020,

Or. en

Amendamentul 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Romana 
Jordan, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-
Quadras

Propunere de rezoluție
Referirea 7a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
privind consolidarea dimensiunii externe 
a politicii energetice a UE din 
24 noiembrie 2011,

Or. en

Amendamentul 5
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, conform estimărilor Agenției 
Internaționale a Energiei, capacitatea 
globală de lichefiere va crește de la 380 de 
miliarde de metri cubi (mmc) în anul 2011 
la 540 de miliarde de metri cubi (mmc) în 
anul 2020;

Or. en

Amendamentul 6
Niki Tzavela, Jan Březina, Fiona Hall, Konrad Szymański, Romana Jordan
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Propunere de rezoluție
Considerentul B (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, în temeiul tratatelor UE, 
statele membre au dreptul de a-și stabili 
propriul mix energetic;

Or. en

Amendamentul 7
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul C (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât exploatarea gazelor de șist 
poate avea un efect important asupra 
dinamicii și prețurilor existente pe piața 
gazelor naturale și în domeniul producerii 
de energie electrică;

Or. en

Amendamentul 8
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Considerentul D (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât produsele chimice utilizate 
pentru fracturarea hidraulică trebuie să 
fie înregistrate la Agenția Europeană 
pentru Produse Chimice și nu pot primi 
aprobarea decât dacă există garanția că 
nu provoacă daune pentru mediu sau că 
astfel de daune sunt diminuate (în 
conformitate cu Regulamentul REACH);
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Amendamentul 9
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul E (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât gazul neconvențional, și 
anume gazele din formațiuni compacte, 
gazele de șist și metanul din zăcămintele 
de cărbune, contribuie deja la peste 
jumătate din producția de gaze a SUA, 
gazele de șist înregistrând cea mai mare 
creștere;

Or. en

Amendamentul 10
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul F (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât în Estonia deja se produce 
petrol din șisturi bituminoase, iar în 
bazinul parizian s-au efectuat lucrări de 
explorare a petrolului în formațiuni 
șistoase;

Or. en

Amendamentul 11
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. îndeamnă statele membre să aplice o 
strategie durabilă de securitate energetică 
prin diversificarea potențialelor surse de 
energie, eliminând dependența exclusivă 
de combustibilii fosili, convenționali sau 
neconvenționali, și prin promovarea 
eficienței energetice și a energiei din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 12
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor,
imprecise, ele indică existența unei mari 
resurse energetice reale; ia notă de faptul
că majoritatea rezervelor de șist bituminos 
ale Europei sunt concentrate în Estonia și 
că alte surse de petrol neconvențional ar 
trebui explorate în Europa la o scară mai 
largă;

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; atrage atenția asupra faptul că 
aceste estimări sunt imprecise, și că nu 
sunt suficiente date privind pericolele care 
derivă din exploatarea gazelor de șist și de 
șisturi bituminoase. Solicită Comisiei și 
statelor membre să se asigure că nu este 
afectată siguranța cetățenilor europeni și 
sănătatea mediului prin exploatarea 
diferitelor resurse;

Or. ro

Amendamentul 13
Adam Gierek
Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor, 
imprecise, ele indică existența unei mari 
resurse energetice reale; ia notă de faptul 
că majoritatea rezervelor de șist bituminos 
ale Europei sunt concentrate în Estonia și 
că alte surse de petrol neconvențional ar 
trebui explorate în Europa la o scară mai 
largă;

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor, 
imprecise, ele indică existența unei mari 
resurse energetice reale; ia notă de faptul 
că majoritatea rezervelor de șist bituminos 
ale Europei sunt concentrate în Estonia, 
unde sunt utilizate ca și combustibil solid,
și că alte surse de combustibil
neconvențional, prezente sub formă 
gazoasă în șist și sub formă de metan în 
anumite zăcăminte de huilă, ar trebui 
explorate în Europa la o scară mai largă;

Or. pl

Amendamentul 14
Pavel Poc
Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor, 
imprecise, ele indică existența unei mari
resurse energetice reale; ia notă de faptul 
că majoritatea rezervelor de șist bituminos 
ale Europei sunt concentrate în Estonia și 
că alte surse de petrol neconvențional ar 
trebui explorate în Europa la o scară mai 
largă;

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor, 
imprecise, ele indică existența unei posibile
resurse energetice reale;

Or. cs
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Amendamentul 15
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor, 
imprecise, ele indică existența unei mari 
resurse energetice reale; ia notă de faptul 
că majoritatea rezervelor de șist bituminos 
ale Europei sunt concentrate în Estonia și 
că alte surse de petrol neconvențional ar 
trebui explorate în Europa la o scară mai 
largă;

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor, 
imprecise, ele indică existența unei mari 
resurse energetice reale;

Or. en

Amendamentul 16
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor, 
imprecise, ele indică existența unei mari 
resurse energetice reale; ia notă de faptul 
că majoritatea rezervelor de șist bituminos 
ale Europei sunt concentrate în Estonia și 
că alte surse de petrol neconvențional ar 
trebui explorate în Europa la o scară mai 
largă;

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA și de Agenția Internațională a 
Energiei, care a constatat că Polonia 
deține cele mai mari rezerve; recunoaște 
faptul că, deși aceste estimări sunt, prin 
chiar natura lor, imprecise, ele indică 
existența unei mari resurse energetice 
reale; ia notă de faptul că majoritatea 
rezervelor de șist bituminos ale Europei 
sunt concentrate în Estonia și că alte surse 
de petrol neconvențional ar trebui explorate 
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în Europa la o scară mai largă;

Or. en

Amendamentul 17
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor, 
imprecise, ele indică existența unei mari
resurse energetice reale; ia notă de faptul 
că majoritatea rezervelor de șist bituminos 
ale Europei sunt concentrate în Estonia și 
că alte surse de petrol neconvențional ar 
trebui explorate în Europa la o scară mai 
largă;

1. ia notă de faptul că au fost realizate 
numeroase estimări privind resursele de 
gaze de șist din Europa, inclusiv de către 
„Energy Information Administration” din 
SUA; recunoaște faptul că, deși aceste 
estimări sunt, prin chiar natura lor, 
imprecise, ele indică existența unei 
semnificative resurse energetice reale, deși 
aceasta nu este integral utilă din punct de 
vedere economic pentru extracție; ia notă 
de faptul că majoritatea rezervelor de șist 
bituminos ale Europei sunt concentrate în 
Estonia și că alte surse de petrol 
neconvențional ar trebui explorate în 
Europa la o scară mai largă;

Or. en

Amendamentul 18
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
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Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de șisturi 
bituminoase ar trebui evaluat și inventariat; 
salută evaluările realizate de statele
membre și le încurajează pe acestea să 
continue această activitate și solicită 
Comisiei să contribuie la stabilirea 
nivelului rezervelor disponibile de gaze de 
șist din Uniune prin asamblarea rezultatelor 
obținute din evaluările statelor membre și a 
rezultatelor disponibile obținute în urma 
proiectelor de explorare, cu scopul de a 
analiza și de a evalua viabilitatea din punct 
de vedere economic și al mediului a 
producției interne de gaze de șist;

Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de șisturi 
bituminoase ar trebui evaluat și inventariat; 
solicită statelor membre să efectueze studii 
de impact privind impactul acestor 
exploatări asupra mediului și asupra 
comunităților învecinate; încurajează 
statele membre să continue această 
activitate și solicită Comisiei să contribuie 
la stabilirea nivelului rezervelor disponibile 
de gaze de șist din Uniune prin asamblarea 
rezultatelor obținute din evaluările statelor 
membre și a rezultatelor disponibile 
obținute în urma proiectelor de explorare, 
cu scopul de a analiza și de a evalua 
viabilitatea din punct de vedere economic,
al mediului și a impactului asupra 
comunităților învecinate, a producției 
interne de gaze de șist;

Or. ro

Amendamentul 19
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de șisturi 
bituminoase ar trebui evaluat și 
inventariat; salută evaluările realizate de 
statele membre și le încurajează pe 
acestea să continue această activitate și 
solicită Comisiei să contribuie la stabilirea 
nivelului rezervelor disponibile de gaze de 
șist din Uniune prin asamblarea 
rezultatelor obținute din evaluările 

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de petrol de
șist ar trebui evaluat și inventariat și 
solicită Comisiei să contribuie la
analizarea și evaluarea viabilității din 
punct de vedere economic și al mediului a 
producției de gaze de șist;
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statelor membre și a rezultatelor 
disponibile obținute în urma proiectelor 
de explorare, cu scopul de a analiza și de 
a evalua viabilitatea din punct de vedere 
economic și al mediului a producției 
interne de gaze de șist;

Or. en

Amendamentul 20
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de șisturi 
bituminoase ar trebui evaluat și inventariat; 
salută evaluările realizate de statele 
membre și le încurajează pe acestea să 
continue această activitate și solicită 
Comisiei să contribuie la stabilirea 
nivelului rezervelor disponibile de gaze de 
șist din Uniune prin asamblarea 
rezultatelor obținute din evaluările 
statelor membre și a rezultatelor 
disponibile obținute în urma proiectelor 
de explorare, cu scopul de a analiza și de 
a evalua viabilitatea din punct de vedere 
economic și al mediului a producției 
interne de gaze de șist;

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de șisturi 
bituminoase ar trebui evaluat și inventariat; 
salută evaluările realizate de statele 
membre și le încurajează pe acestea să 
continue această activitate;

Or. en

Amendamentul 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu, 
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Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Roger Helmer

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de șisturi 
bituminoase ar trebui evaluat și 
inventariat; salută evaluările realizate de 
statele membre și le încurajează pe acestea 
să continue această activitate și solicită 
Comisiei să contribuie la stabilirea 
nivelului rezervelor disponibile de gaze de 
șist din Uniune prin asamblarea 
rezultatelor obținute din evaluările statelor 
membre și a rezultatelor disponibile 
obținute în urma proiectelor de explorare, 
cu scopul de a analiza și de a evalua 
viabilitatea din punct de vedere economic 
și al mediului a producției interne de gaze 
de șist;

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de petrol de 
șist ar trebui evaluat și inventariat pentru a 
spori securitatea aprovizionării; salută 
evaluările realizate de statele membre și le 
încurajează pe acestea să continue această 
activitate și solicită Comisiei să contribuie 
la evaluarea potențialului gazelor de șist
din Uniunea Europeană prin asamblarea 
rezultatelor obținute din evaluările statelor 
membre și a rezultatelor disponibile 
obținute în urma proiectelor de explorare,
precum și prin analizarea și evaluarea 
aspectelor economice, industriale, 
energetice și de altă natură ale producției 
interne de gaze de șist;

Or. en

Amendamentul 22
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 

2. consideră că factorii de decizie ar trebui 
să aibă la dispoziție date științifice mai
precise, actualizate și cuprinzătoare cu 
privire la beneficiile și riscurile prezentate
de gazele de șist, care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
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Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de șisturi 
bituminoase ar trebui evaluat și 
inventariat; salută evaluările realizate de 
statele membre și le încurajează pe acestea 
să continue această activitate și solicită 
Comisiei să contribuie la stabilirea
nivelului rezervelor disponibile de gaze de 
șist din Uniune prin asamblarea rezultatelor 
obținute din evaluările statelor membre și a 
rezultatelor disponibile obținute în urma 
proiectelor de explorare, cu scopul de a 
analiza și de a evalua viabilitatea din punct 
de vedere economic și al mediului a 
producției interne de gaze de șist;

urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de petrol de 
șist ar trebui evaluat și inventariat; salută 
evaluările realizate de statele membre și le 
încurajează pe acestea să continue această 
activitate și solicită Comisiei să contribuie 
la stabilirea nivelului rezervelor disponibile 
de gaze de șist și de petrol de șist din 
Uniune prin asamblarea rezultatelor 
obținute din evaluările statelor membre și a 
rezultatelor disponibile obținute în urma 
proiectelor de explorare, cu scopul de a 
analiza și de a evalua viabilitatea din punct 
de vedere economic și al mediului a 
producției interne de gaze de șist;

Or. en

Amendamentul 23
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de șisturi 
bituminoase ar trebui evaluat și inventariat; 
salută evaluările realizate de statele 
membre și le încurajează pe acestea să 
continue această activitate și solicită 
Comisiei să contribuie la stabilirea 
nivelului rezervelor disponibile de gaze de 
șist din Uniune prin asamblarea rezultatelor 
obținute din evaluările statelor membre și a 
rezultatelor disponibile obținute în urma 

2. consideră că factorii de decizie ar obține 
mai multe beneficii de pe urma unor date 
mai exacte care să le permită să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; este, prin 
urmare, de acord cu opinia Consiliul 
European conform căreia potențialul 
Europei de extracție și utilizare durabile ale 
resurselor de gaze de șist și de șisturi 
bituminoase ar trebui evaluat și inventariat 
fără a pune în pericol disponibilitatea și 
calitatea resurselor de apă; salută 
evaluările realizate de statele membre și le 
încurajează pe acestea să continue această 
activitate și solicită Comisiei să contribuie 
la stabilirea nivelului rezervelor disponibile 
de gaze de șist din Uniune prin asamblarea 
rezultatelor obținute din evaluările statelor 
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proiectelor de explorare, cu scopul de a 
analiza și de a evalua viabilitatea din punct 
de vedere economic și al mediului a 
producției interne de gaze de șist;

membre și a rezultatelor disponibile 
obținute în urma proiectelor de explorare, 
cu scopul de a analiza și de a evalua 
viabilitatea din punct de vedere economic 
și al mediului a producției interne de gaze 
de șist;

Or. en

Amendamentul 24
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că, în ceea ce privește gazul 
de șist și petrolul de șist, statele membre și 
Comisia ar trebui să acorde prioritate 
dezvoltării și exploatării rezervelor interne 
ale UE de gaze și de petrol convențional, 
cum ar fi cele descoperite recent în 
bazinul sud-estic al Mării Mediterane, 
întrucât exploatarea lor este mai ușor de 
realizat, mai ieftină și prezintă riscuri 
ecologice semnificativ reduse;

Or. en

Amendamentul 25
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. îndeamnă statele membre să continue 
o strategie de securitate energetică prin 
diversificarea potențialelor surse de 
energie cu eliminarea dependenței 
exclusive de combustibili fosili, 
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convenționali sau neconvenționali și 
promovarea eficienței energetice și a 
energiei din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 26
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește concluziile G20 privind 
angajamentul de a elimina treptat 
combustibilii fosili și subvențiile aferente; 
subliniază că acest lucru ar trebui să se 
aplice și explorării și potențialei 
exploatări a resurselor de gaze de șist;

Or. en

Amendamentul 27
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. îndeamnă statele membre să continue 
o strategie de securitate energetică prin 
diversificarea potențialelor surse de 
energie cu conținut redus de dioxid de 
carbon și prin promovarea eficienței 
energetice și a energiei din surse 
regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că boom-ul gazelor de șist din 
SUA a avut un impact semnificativ asupra 
dinamicii pieței gazelor naturale și asupra 
prețurilor, în special provocând 
redirecționarea spre alte piețe a gazelor 
naturale lichefiate care erau destinate pieței 
Statelor Unite ale Americii;

3. subliniază că boom-ul gazelor de șist din 
SUA a avut deja un impact pozitiv 
semnificativ asupra pieței gazelor naturale 
și asupra prețurilor gazelor și ale energiei 
electrice, în special provocând 
redirecționarea spre alte piețe a gazelor 
naturale lichefiate care erau destinate pieței 
Statelor Unite ale Americii; observă că în 
SUA prețurile la vedere (spot) au 
înregistrat un nivel minim istoric, 
adâncind astfel diferența dintre prețurile 
din SUA și cele din Europa, stabilite prin 
contracte pe termen lung, acest lucru 
având un impact asupra competitivității 
economiilor și industriei europene;

Or. en

Amendamentul 29
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. ia act de estimările realizate de 
„Energy Information Administration” din 
SUA, conform cărora în SUA producția 
internă va asigura 46 % din 
aprovizionarea cu gaze naturale până 
în 2035;

Or. en



AM\901646RO.doc 19/118 PE489.454v01-00

RO

Amendamentul 30
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. observă că în SUA prețurile gazelor 
continuă să scadă, ceea ce determină 
provocări suplimentare pentru UE în 
materie de competitivitate;

Or. en

Amendamentul 31
Marita Ulvskog
Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia notă de faptul că, deoarece piața 
gazelor devine din ce în ce mai globală și 
mai interconectată, dezvoltarea gazelor de 
șist va intensifica concurența gaz-gaz
globală și, prin urmare, va continua să aibă 
un efect important asupra prețurilor; 
subliniază faptul că gazele de șist vor ajuta 
la consolidarea poziției clienților față de 
furnizorii de gaze și ar trebui, prin urmare, 
să conducă spre prețuri mai scăzute;

4. ia notă de faptul că, deoarece piața 
gazelor devine din ce în ce mai globală și 
mai interconectată, dezvoltarea gazelor de 
șist va intensifica concurența gaz-gaz 
globală și, prin urmare, va continua să aibă 
un efect important asupra prețurilor; 
subliniază faptul că gazele de șist vor ajuta 
la consolidarea poziției clienților față de 
furnizorii de gaze și ar trebui, prin urmare, 
să conducă spre prețuri mai scăzute;
subliniază faptul că, în această situație, 
trebuie să se mențină, de asemenea, 
semnale clare la nivelul prețurilor, fixând, 
de exemplu, un preț al CO2 suficient de 
ridicat pentru a stimula utilizarea 
eficientă a energiei și dezvoltarea de 
energii regenerabile;

Or. sv

Amendamentul 32
Ivailo Kalfin
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia notă de faptul că, deoarece piața 
gazelor devine din ce în ce mai globală și 
mai interconectată, dezvoltarea gazelor de 
șist va intensifica concurența gaz-gaz 
globală și, prin urmare, va continua să aibă 
un efect important asupra prețurilor;
subliniază faptul că gazele de șist vor 
ajuta la consolidarea poziției clienților 
față de furnizorii de gaze și ar trebui, prin 
urmare, să conducă spre prețuri mai 
scăzute;

4. ia notă de faptul că, deoarece piața 
gazelor devine din ce în ce mai globală și 
mai interconectată, dezvoltarea gazelor de 
șist poate intensifica concurența gaz-gaz 
globală și, prin urmare, poate continua să 
aibă un efect important asupra prețurilor;

Or. en

Amendamentul 33
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată, pe de altă parte, că este 
nevoie de investiții importante pentru 
crearea tuturor infrastructurilor necesare 
legate de foraj și de depozitare, de 
transport și de reprocesarea gazelor și a 
lichidului de fracturare, care trebuie să 
fie suportate în întregime de 
întreprinderile din sector;

Or. en

Amendamentul 34
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia, în condițiile evoluției 
pieței gazelor și ale extinderii tarifării 
prin intermediul platformelor în Europa, 
să abordeze, în cadrul următoarei 
reuniuni a Consiliului pentru energie UE-
SUA, potențialul impact al dezvoltării la 
nivel mondial a gazelor de șist pe piața 
GNL și ridicarea eventualelor restricții 
impuse comerțului mondial cu GNL;

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia, în condițiile evoluției 
pieței gazelor și ale extinderii tarifării prin 
intermediul platformelor în Europa, să 
abordeze, în cadrul următoarei reuniuni a 
Consiliului pentru energie UE-SUA, 
potențialul impact al dezvoltării la nivel 
mondial a gazelor de șist pe piața GNL și 
ridicarea eventualelor restricții impuse 
comerțului mondial cu GNL;

5. invită Comisia, în condițiile evoluției 
pieței gazelor și ale extinderii tarifării prin 
intermediul platformelor în Europa, să 
abordeze, în cadrul următoarei reuniuni a 
Consiliului pentru energie UE-SUA, 
impactul dezvoltării la nivel mondial a 
gazelor de șist asupra mediului și asupra 
siguranței populației;

Or. ro

Amendamentul 36
Bendt Bendtsen
Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia, în condițiile evoluției 
pieței gazelor și ale extinderii tarifării prin 
intermediul platformelor în Europa, să 
abordeze, în cadrul următoarei reuniuni a 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Consiliului pentru energie UE-SUA, 
potențialul impact al dezvoltării la nivel 
mondial a gazelor de șist pe piața GNL și 
ridicarea eventualelor restricții impuse 
comerțului mondial cu GNL;

Or. da

Amendamentul 37
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că principiul subsidiarității 
în ceea ce privește mixul energetic se 
aplică la nivelul UE pentru explorarea 
și/sau extracția gazelor de șist; cu toate 
acestea, constată că explorarea gazelor de 
șist poate avea o dimensiune 
transfrontalieră, în special în cazul în 
care forajul este efectuat în apropierea 
frontierei terestre cu un alt stat membru 
sau când afectează apele subterane, aerul 
sau solul mai multor țări; solicită să fie 
date publicității toate aspectele tehnice și 
de mediu ale explorării gazelor de șist, 
precum și o cooperare corespunzătoare cu 
toate părțile interesate, înainte și în timpul 
concesiunilor;

Or. en

Amendamentul 38
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Marian-Jean Marinescu, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 6



AM\901646RO.doc 23/118 PE489.454v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale și menținerea Europei în 
categoria regiunilor cu cele mai mari 
nevoi de import de gaze, în cazul în care 
nu își dezvoltă depozitele de gaze 
neconvenționale; ia act de estimările 
Agenției Internaționale a Energiei, 
conform cărora în Europa producția 
internă de gaze este în scădere și solicită 
creșterea acesteia, printr-o creștere a 
importurilor până la aproximativ 450 de 
miliarde de metri cubi până în 2035; 
recunoaște, prin urmare, rolul esențial al 
producției mondiale de gaze de șist pentru 
asigurarea securității și diversității 
energetice pe termen lung, inclusiv în 
Europa; este conștient de faptul că 
producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor și a unor legături 
corespunzătoare între rețele, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare, 
pe bază de transparență, încredere 
reciprocă și nediscriminare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Carta energiei și în cel de al treilea pachet 
legislativ în domeniul energiei;

Or. en

Amendamentul 39
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;
constată că gazele naturale din șisturi 
oferă anumitor state membre o 
oportunitate de a-și diversifica și mai mult 
sursele de aprovizionare cu gaze naturale; 
admite că, în urma creșterii producției 
americane de gaze naturale din șisturi, în 
prezent în Europa sunt disponibile mai 
multe rezerve de GNL și că o combinație 
între o mai mare aprovizionare internă cu 
gaze naturale și o disponibilitate crescută 
a GNL oferă opțiuni atractive pentru 
diversitatea mijloacelor de aprovizionare 
cu gaze naturale;

Or. en

Amendamentul 40
Kathleen Van Brempt
Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de 
faptul că producția internă de gaze de șist 
va contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, că ar fi 
util să se verifice dacă producția 
europeană de gaze de șist poate juca un 
rol pentru asigurarea securității și 
diversității energetice în perioada de 
tranziție prevăzută până în 2050, când 
peisajul energetic va fi aproape exclusiv 
bazat pe energii regenerabile; consideră
că producția internă de gaze de șist are, 
probabil, capacitatea de a contribui la 
securitatea aprovizionării, ținând seama de 
dependența statelor membre de importurile 
de gaze naturale din țări terțe; subliniază 
totuși că este crucială adoptarea altor 
măsuri și politici de securitate a 
aprovizionării, cum ar fi îmbunătățirea 
eficienței energetice, dezvoltarea de 
energii regenerabile, asigurarea unor 
instalații suficiente de depozitare a gazelor
și de energie electrică, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

Or. nl

Amendamentul 41
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va 

6. constată răspândirea actuală a 
consumului de gaze naturale; recunoaște, 
prin urmare, rolul important al producției 
mondiale de gaze de șist pentru asigurarea 
securității și diversității energetice pe 
termen scurt spre mediu, inclusiv în 
Europa; este conștient de faptul că 



PE489.454v01-00 26/118 AM\901646RO.doc

RO

contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării pe termen 
lung, cum ar fi îmbunătățirea eficienței 
energetice și reducerea consumului de 
energie, utilizarea mult mai intensă a 
surselor de energie regenerabile, 
introducerea unor capacități suficiente de 
depozitare și de echilibrare pentru energia 
regenerabilă și pentru gazele naturale, 
diversificarea aprovizionărilor cu gaze și a 
rutelor de tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

Or. en

Amendamentul 42
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 

6. constată răspândirea în prezent a 
consumului de gaze naturale; recunoaște, 
prin urmare, rolul producției mondiale de 
gaze de șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen scurt spre 
mediu, inclusiv în Europa; este conștient 
de faptul că producția internă de gaze de 
șist va contribui la securitatea 
aprovizionării, ținând seama de dependența 
statelor membre de importurile de gaze 
naturale din țări terțe; subliniază totuși că 
este crucială adoptarea altor măsuri și 
politici de securitate a aprovizionării cu 
perspective pe termen lung, cum ar fi 
intensificarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, îmbunătățirea eficienței 
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aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

energetice și a economiilor de energie, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a energiei pentru a echilibra un 
sistem energetic bazat din ce în ce mai 
mult pe surse de energie regenerabile, 
diversificarea aprovizionărilor cu gaze și a 
rutelor de tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

Or. en

Amendamentul 43
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
important pe care producția mondială de 
gaze de șist l-ar putea juca în asigurarea 
securității energetice și a diversității 
surselor de aprovizionare și a rutelor pe 
termen lung, inclusiv în Europa; este 
conștient de faptul că producția internă de 
gaze de șist ar putea contribui la 
securitatea aprovizionării, ținând seama de 
dependența statelor membre de importurile 
de gaze naturale din țări terțe; subliniază 
totuși că este crucială adoptarea altor 
măsuri și politici de securitate a 
aprovizionării, cum ar fi îmbunătățirea 
eficienței energetice, promovarea surselor 
de energie regenerabile, asigurarea unor 
instalații suficiente de depozitare a gazelor 
și a GNL, diversificarea aprovizionărilor 
cu gaze și a rutelor de tranzit, precum și 
construirea de parteneriate fiabile cu țările 
producătoare, cu cele de tranzit și cu cele 
consumatoare;

Or. en
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Amendamentul 44
Marita Ulvskog
Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi
îmbunătățirea eficienței energetice,
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările 
producătoare, cu cele de tranzit și cu cele 
consumatoare;

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării și afirmă că 
trebuie să se acorde prioritate în special
îmbunătățirii eficienței energetice și 
continuării dezvoltării energiilor 
regenerabile;

Or. sv

Amendamentul 45
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze 
pentru asigurarea securității și diversității 
energetice pe termen lung, inclusiv în 
Europa; este conștient de faptul că 
producția internă de gaze de șist poate
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contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării și de 
protecție a mediului și a comunităților 
învecinate acestor exploatări, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

Or. ro

Amendamentul 46
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității surselor energetice și a 
furnizorilor din domeniul energiei pe 
termen lung, inclusiv în Europa; este
conștient de faptul că producția internă de 
gaze de șist va contribui la securitatea 
aprovizionării, ținând seama de dependența 
statelor membre de importurile de gaze 
naturale din țări terțe; subliniază totuși că 
este crucială adoptarea altor măsuri și 
politici de securitate a aprovizionării, cum 
ar fi îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
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cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

Or. en

Amendamentul 47
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

6. constată răspândirea consumului de gaze 
naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
potențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist ar
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

Or. en

Amendamentul 48
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată răspândirea consumului de gaze 6. constată răspândirea consumului de gaze 
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naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
esențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; este conștient de faptul 
că producția internă de gaze de șist va 
contribui la securitatea aprovizionării, 
ținând seama de dependența statelor 
membre de importurile de gaze naturale 
din țări terțe; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

naturale; recunoaște, prin urmare, rolul 
potențial al producției mondiale de gaze de 
șist pentru asigurarea securității și 
diversității energetice pe termen lung, 
inclusiv în Europa; subliniază totuși că este 
crucială adoptarea altor măsuri și politici 
de securitate a aprovizionării, cum ar fi 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
asigurarea unor instalații suficiente de 
depozitare a gazelor, diversificarea 
aprovizionărilor cu gaze și a rutelor de 
tranzit, precum și construirea de 
parteneriate fiabile cu țările producătoare, 
cu cele de tranzit și cu cele consumatoare;

Or. en

Amendamentul 49
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reiterează solicitarea adresată 
Comisiei de a prezenta până la sfârșitul 
anului 2012 o analiză referitoare la 
viitorul pieței mondiale și europene a 
gazelor, inclusiv la impactul proiectelor 
de infrastructură în domeniul gazelor deja 
planificate (de exemplu, proiectele 
dezvoltate în contextul Coridorului sudic), 
al noilor terminale de GNL, la impactul 
gazelor naturale de șist asupra pieței 
gazelor din SUA (în special asupra 
necesarului de importuri de GNL), 
precum și la impactul posibilelor evoluții 
în domeniul gazelor de șist în UE asupra 
securității aprovizionării cu gaz; 
consideră că această analiză ar trebui să 
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reflecte și să ia ca punct de plecare starea 
actuală a dezvoltării infrastructurii și 
obiectivele UE 2020 legate de CO2; 
subliniază faptul că ar trebui consultate 
toate părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 50
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că o piață energetică 
internă a UE complet funcțională, 
interconectată și integrată este, de 
asemenea, esențială, inclusiv în scopul de a 
beneficia de toate avantajele unei eventuale 
producții de gaze de șist în UE; invită 
Comisia și statele membre să urmărească 
în mod ferm acest obiectiv, în special prin 
asigurarea unei tranziții fără obstacole la 
cerințele celui de al treilea pachet privind
energia al UE, în vederea armonizării 
piețelor europene până în 2014;

7. subliniază faptul că o piață energetică 
internă a UE complet funcțională, 
interconectată și integrată este, de 
asemenea, esențială, inclusiv în scopul de a 
beneficia de toate avantajele unei eventuale 
producții de gaze de șist în UE; invită 
Comisia și statele membre să urmărească 
în mod ferm acest obiectiv, în special prin 
asigurarea transpunerii și aplicării fără 
obstacole a cerințelor celui de al treilea 
pachet legislativ al UE privind piața 
internă a energiei, adoptarea și aplicarea 
oportună a propunerilor conținute în 
pachetul privind infrastructura 
energetică, în vederea armonizării piețelor 
energetice angro europene până în 2014;

Or. en

Amendamentul 51
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că o piață energetică 7. subliniază faptul că o piață energetică 
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internă a UE complet funcțională, 
interconectată și integrată este, de 
asemenea, esențială, inclusiv în scopul de a 
beneficia de toate avantajele unei 
eventuale producții de gaze de șist în UE; 
invită Comisia și statele membre să 
urmărească în mod ferm acest obiectiv, în 
special prin asigurarea unei tranziții fără 
obstacole la cerințele celui de al treilea 
pachet privind energia al UE, în vederea 
armonizării piețelor europene până în 
2014;

internă a UE complet funcțională, 
interconectată și integrată este, de 
asemenea, esențială, inclusiv în scopul de a 
beneficia de toate avantajele producției de 
gaze de șist în UE; invită Comisia și statele 
membre să urmărească în mod ferm acest 
obiectiv, în special prin asigurarea unei 
tranziții fără obstacole la cerințele celui de 
al treilea pachet legislativ al UE privind 
piața internă a energiei și a aplicării 
acestora, precum și a propunerilor 
conținute în pachetul privind 
infrastructura energetică, în vederea 
armonizării și liberalizării totale a piețelor 
energetice europene până în 2014;

Or. en

Amendamentul 52
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că o piață energetică 
internă a UE complet funcțională, 
interconectată și integrată este, de 
asemenea, esențială, inclusiv în scopul de a 
beneficia de toate avantajele unei eventuale 
producții de gaze de șist în UE; invită 
Comisia și statele membre să urmărească 
în mod ferm acest obiectiv, în special prin 
asigurarea unei tranziții fără obstacole la 
cerințele celui de al treilea pachet privind 
energia al UE, în vederea armonizării 
piețelor europene până în 2014;

7. subliniază faptul că o piață energetică 
internă a UE complet funcțională, 
interconectată și integrată este, de 
asemenea, esențială, inclusiv în scopul de a 
beneficia de toate avantajele unei eventuale 
producții de gaze de șist în UE; invită 
Comisia și statele membre să urmărească 
în mod ferm acest obiectiv, în special prin 
asigurarea unei tranziții fără obstacole la 
cerințele celui de al treilea pachet legislativ 
al UE privind piața internă a energiei și a 
aplicării acestora, a unei adoptări și 
aplicări oportune a propunerilor 
conținute în pachetul privind 
infrastructura energetică, în vederea 
armonizării piețelor angro europene până 
în 2014;

Or. en
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Amendamentul 53
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că o piață energetică 
internă a UE complet funcțională, 
interconectată și integrată este, de 
asemenea, esențială, inclusiv în scopul de a 
beneficia de toate avantajele unei eventuale 
producții de gaze de șist în UE; invită 
Comisia și statele membre să urmărească 
în mod ferm acest obiectiv, în special prin 
asigurarea unei tranziții fără obstacole la 
cerințele celui de al treilea pachet privind 
energia al UE, în vederea armonizării 
piețelor europene până în 2014;

7. subliniază faptul că o piață energetică 
internă a UE complet funcțională, 
interconectată și integrată este, de 
asemenea, esențială, inclusiv în scopul de a 
beneficia de toate avantajele unei eventuale 
producții de gaze de șist în UE, care să nu 
afecteze negativ mediul și comunitățile 
învecinate exploatărilor de acest tip; invită 
Comisia și statele membre să urmărească 
în mod ferm acest obiectiv, în special prin 
asigurarea unei tranziții fără obstacole la 
cerințele celui de al treilea pachet privind 
energia al UE, în vederea armonizării 
piețelor europene până în 2014;

Or. ro

Amendamentul 54
Norbert Glante
Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului 
UE de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, 
fapt ce reprezintă baza Perspectivei 
energetice 2050;

eliminat

Or. de

Amendamentul 55
Pavel Poc
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului 
UE de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, 
fapt ce reprezintă baza Perspectivei 
energetice 2050;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 56
Kathleen Van Brempt
Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei energetice 
2050;

8. consideră că exploatarea gazelor de șist 
în UE ca un carburant de tranziție poate
ajuta, probabil, la atingerea obiectivului 
UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei 
energetice 2050; insistă, în plus, asupra 
faptului că o posibilă cercetare 
suplimentară privind exploatarea gazelor 
de șist nu poate fi niciodată realizată în 
detrimentul surselor de energie 
regenerabile, nici din punct de vedere 
financiar, nici în ceea ce privește 
obiectivele sau dezvoltarea lor viitoare;

Or. nl

Amendamentul 57
Ivailo Kalfin
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei energetice 
2050;

8. consideră că dezvoltarea gazelor 
naturale în UE va ajuta la atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu 80-95 % până 
în 2050 în comparație cu nivelurile din 
anii 1990, fapt ce reprezintă baza 
Perspectivei energetice 2050; constată 
totuși că, în conformitate cu diverse 
studii, amprenta de carbon a gazelor de 
șist tinde să fie mult mai mare decât cea a 
gazelor convenționale;

Or. en

Amendamentul 58
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului
UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei energetice 
2050;

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE trebuie să fie compatibilă cu
obiectivul UE de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu 80-95 % până 
în 2050 în comparație cu nivelurile din 
anii 1990, fapt ce reprezintă baza 
Perspectivei energetice 2050; reamintește 
că acest lucru presupune reducerea 
aproape în totalitate a emisiilor de dioxid 
de carbon (93-99 %) până în 2050 în 
sectorul energetic;

Or. en

Amendamentul 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
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Urutchev, Roger Helmer

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei energetice 
2050;

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, în 
contextul reducerilor realizate de grupul 
țărilor dezvoltate, în același timp 
asigurând securitatea aprovizionării cu 
energie și competitivitatea, fapt ce 
reprezintă baza Perspectivei 
energetice 2050;

Or. en

Amendamentul 60
Adam Gierek
Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, 
fapt ce reprezintă baza Perspectivei 
energetice 2050;

8. consideră că exploatarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea până în 2020 a 
obiectivului politic de 3x20 al UE și va 
permite continuarea reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu
Perspectiva energetică 2050;

Or. pl

Amendamentul 61
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei energetice 
2050;

8. consideră că, pe termen scurt spre 
mediu, exploatarea gazelor de șist în UE 
poate ajuta la atingerea obiectivului UE de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei 
energetice 2050;

Or. en

Amendamentul 62
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei energetice 
2050;

8. consideră că exploatarea gazelor de șist 
în UE poate ajuta pe termen scurt spre 
mediu la atingerea obiectivului UE de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei 
energetice 2050;

Or. en

Amendamentul 63
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

8. consideră că gazele au o anumită 
importanță în UE și vor ajuta la atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
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seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei energetice 
2050;

gaze cu efect de seră cu 80-95 % până 
în 2050 în comparație cu nivelurile din 
anii 1990, fapt ce reprezintă baza 
Perspectivei energetice 2050;

Or. en

Amendamentul 64
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei energetice 
2050;

8. consideră că exploatarea gazelor în UE 
va ajuta la atingerea obiectivului UE de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei 
energetice 2050;

Or. ro

Amendamentul 65
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că dezvoltarea gazelor de șist 
în UE va ajuta la atingerea obiectivului UE 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 2050 în 
comparație cu nivelurile din anii 1990, fapt 
ce reprezintă baza Perspectivei energetice 
2050;

8. consideră că exploatarea gazelor de șist 
în UE ar putea ajuta la atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu 80-95 % până 
în 2050 în comparație cu nivelurile din 
anii 1990, fapt ce reprezintă baza 
Perspectivei energetice 2050;

Or. en
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Amendamentul 66
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. recunoaște că impactul pe care gazele 
de șist îl au în comparație cu cărbunele și 
cu alți combustibili fosili depinde de 
aplicarea celei mai bune tehnologii 
disponibile și de utilizarea unei perioade 
de 100 ani pentru contabilizarea emisiilor 
de metan;

Or. en

Amendamentul 67
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. solicită Comisiei să prezinte propuneri 
legislative care să declare obligatorie 
utilizarea unui dispozitiv de ardere la 
instalare (cunoscut, de asemenea, ca 
„sistem de reducere a emisiilor de metan 
la instalarea puțurilor de extracție a 
gazelor”) pentru toate puțurile de 
extracție a gazelor de șist din UE, cu 
scopul de a reduce emisiile fugitive de 
metan asociate gazelor de șist și, astfel, de 
a reduce impactul asupra climei și a 
problemele legate de calitatea aerului;

Or. en
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Amendamentul 68
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 
reprezintă o modalitate rapidă și eficientă 
din punct de vedere al costurilor de 
reducere a dependenței de alți combustibili 
fosili mai poluanți, reducând astfel emisiile 
de gaze cu efect de seră; consideră că 
gazele de șist ar putea, în calitate de 
„combustibil de trecere”, să joace un rol 
esențial în acest context, în special în acele 
state membre care utilizează cantități mari 
de cărbune pentru generarea de energie;

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 
reprezintă pe termen scurt o modalitate 
rapidă și eficientă din punct de vedere al 
costurilor de reducere a dependenței de alți 
combustibili fosili mai poluanți, reducând 
astfel emisiile de gaze cu efect de seră, în 
același timp evoluând către un sistem 
energetic bazat în totalitate pe surse de 
energie regenerabile; consideră că gazele 
naturale, inclusiv gazele de șist, dacă sunt 
obținute prin metode sustenabile, ar putea, 
în calitate de „combustibil de trecere”, să 
joace un rol esențial în acest context, în 
special în acele state membre care 
utilizează în prezent cantități mari de 
cărbune pentru generarea de energie, cu 
condiția ca preocupările legate de ciclul 
de viață al emisiilor și de impactul asupra 
mediului să fie soluționate în mod 
satisfăcător și ca orice posibilă explorare 
a gazelor de șist să conducă de fapt la o 
înlocuire a metodelor de producere a 
energiei cu un volum mare de emisii de 
carbon în statele membre;

Or. en

Amendamentul 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 
reprezintă o modalitate rapidă și eficientă 
din punct de vedere al costurilor de 
reducere a dependenței de alți combustibili 
fosili mai poluanți, reducând astfel emisiile 
de gaze cu efect de seră; consideră că 
gazele de șist ar putea, în calitate de 
„combustibil de trecere”, să joace un rol 
esențial în acest context, în special în acele 
state membre care utilizează cantități mari 
de cărbune pentru generarea de energie;

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 
reprezintă o modalitate rapidă și eficientă 
din punct de vedere al costurilor de 
reducere a dependenței de alți combustibili 
fosili mai poluanți, reducând astfel emisiile 
de gaze cu efect de seră; consideră că 
gazele de șist ar putea să joace un rol 
esențial în acest context, în special în acele 
state membre care utilizează cantități mari 
de cărbune pentru generarea de energie;

Or. pl

Amendamentul 70
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 
reprezintă o modalitate rapidă și eficientă 
din punct de vedere al costurilor de 
reducere a dependenței de alți combustibili 
fosili mai poluanți, reducând astfel emisiile 
de gaze cu efect de seră; consideră că 
gazele de șist ar putea, în calitate de 
„combustibil de trecere”, să joace un rol 
esențial în acest context, în special în 
acele state membre care utilizează 
cantități mari de cărbune pentru 
generarea de energie;

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 
reprezintă o modalitate rapidă și eficientă 
din punct de vedere al costurilor de 
reducere a dependenței de alți combustibili 
fosili mai poluanți, reducând astfel emisiile 
de gaze cu efect de seră;
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Or. en

Amendamentul 71
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 
reprezintă o modalitate rapidă și eficientă 
din punct de vedere al costurilor de 
reducere a dependenței de alți combustibili 
fosili mai poluanți, reducând astfel emisiile 
de gaze cu efect de seră; consideră că 
gazele de șist ar putea, în calitate de 
„combustibil de trecere”, să joace un rol 
esențial în acest context, în special în acele
state membre care utilizează cantități mari 
de cărbune pentru generarea de energie;

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 
reprezintă o modalitate rapidă și eficientă 
din punct de vedere al costurilor de 
reducere a dependenței de alți combustibili 
fosili mai poluanți, reducând astfel emisiile 
de gaze cu efect de seră; consideră că 
gazele de șist ar putea, în calitate de 
„combustibil de trecere”, să joace un rol 
esențial în acest context, în special în acele 
state membre care utilizează cantități mari 
de cărbune pentru generarea de energie, în 
condițiile în care studiile de impact 
constată că aceste exploatări nu afectează 
negativ mediul, în special pânza freatică 
și nici comunitățile învecinate acestor 
exploatări;

Or. ro

Amendamentul 72
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi esențiale pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 

9. este de acord cu Comisia asupra faptului 
că gazele vor fi importante pentru 
transformarea sistemului energetic, astfel 
cum se precizează în perspectiva 
menționată mai sus, deoarece acestea 
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reprezintă o modalitate rapidă și eficientă 
din punct de vedere al costurilor de 
reducere a dependenței de alți combustibili 
fosili mai poluanți, reducând astfel emisiile 
de gaze cu efect de seră; consideră că 
gazele de șist ar putea, în calitate de 
„combustibil de trecere”, să joace un rol 
esențial în acest context, în special în acele 
state membre care utilizează cantități mari 
de cărbune pentru generarea de energie;

reprezintă o modalitate rapidă, temporară
și eficientă din punct de vedere al 
costurilor de reducere a dependenței de alți 
combustibili fosili mai poluanți anterior 
evoluției către o producție durabilă de 
energie electrică cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, reducând astfel emisiile 
de gaze cu efect de seră; consideră că
gazele de șist ar putea, în calitate de 
„combustibil de trecere”, să joace un rol 
esențial în acest context, în special în acele 
state membre care utilizează în prezent 
cantități mari de cărbune pentru generarea 
de energie;

Or. en

Amendamentul 73
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. dată fiind lipsa unor informații 
cuprinzătoare la nivel european privind 
amprenta de carbon a gazelor de șist, 
solicită Centrului Comun de Cercetare al 
Comisiei să își finalizeze rapid analiza 
exhaustivă referitoare la ciclul de viață al 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite din extracția și producția 
gazelor de șist în vederea luării lor în 
considerare în mod corespunzător în 
viitor;

Or. en

Amendamentul 74
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. având în vedere faptul că emisiile 
fugitive de metan vor crește considerabil, 
dată fiind intensificarea activităților de 
explorare și de extracție a gazelor de șist 
în UE, precum și faptul că în prezent 
aceste emisii nu sunt luate în considerare 
în politica de referință a Uniunii în 
domeniul schimbărilor climatice, schema 
de comercializare a certificatelor de emisii
(ETS), solicită Comisiei să țină cont în 
adaptarea Directivei 2003/87/CE de 
emisiile fugitive de metan și de impactul 
pe care acestea îl vor avea asupra 
totalului emisiilor de gaze de seră din UE;

Or. en

Amendamentul 75
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 9c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. îndeamnă Comisia și statele membre 
să înainteze propuneri legislative –
similare reglementărilor privind calitatea 
aerului, propuse de Agenția pentru 
protecția mediului din SUA în 
aprilie 2013 – pentru a declara obligatorie 
utilizarea unui dispozitiv de ardere la 
instalare (cunoscut, de asemenea, ca 
„sistem de reducere a emisiilor de metan 
la instalarea puțurilor de extracție a 
gazelor”) pentru toate puțurile de 
extracție a gazelor de șist din UE în 
vederea reducerii emisiilor fugitive de 
metan provenite din extragerea gazelor de 
șist;
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Or. en

Amendamentul 76
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă 
de energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar 
putea, pe termen lung, să fie limitate la 
acest rol de rezervă și de echilibrare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 77
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar 
putea, pe termen lung, să fie limitate la 
acest rol de rezervă și de echilibrare;

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu pot fi 
distribuite și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea fi una dintre opțiunile 
disponibile în acest scop, printre alte 
câteva soluții, cum ar fi o mai bună 
interconectare, îmbunătățirea gestionării 
și a controlului sistemului prin 
intermediul unor rețele inteligente la toate 
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nivelurile, prin stocarea energiei și prin 
gestionarea cererii; recunoaște totuși că, 
până în 2030, gazele vor fi limitate la acest 
rol de rezervă și de echilibrare;

Or. en

Amendamentul 78
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar 
putea, pe termen lung, să fie limitate la 
acest rol de rezervă și de echilibrare;

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – sunt variabile și 
trebuie susținute sau echilibrate cu 
ajutorul unor tehnologii fiabile și
flexibile; își exprimă opinia că gazele 
naturale – inclusiv gazele de șist – ar putea 
fi una dintre opțiunile care ar servi acestui 
scop, împreună cu o mai bună 
interconectare, depozitare a energiei și 
gestionare a cererii ; recunoaște totuși că, 
fără captarea și stocarea carbonului (CSC), 
este posibil ca, pe termen lung, gazele să 
nu fie utilizate pentru îndeplinirea 
obiectivelor UE 2050 de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 79
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
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exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop;
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar 
putea, pe termen lung, să fie limitate la 
acest rol de rezervă și de echilibrare;

exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop;

Or. en

Amendamentul 80
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van 
Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar 
putea, pe termen lung, să fie limitate la 
acest rol de rezervă și de echilibrare;

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște importanța CSC în asigurarea 
sustenabilității pe termen lung a gazelor 
ca sursă de energie, inclusiv în rolul de 
rezervă și de echilibrare; 

Or. en

Amendamentul 81
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 10



AM\901646RO.doc 49/118 PE489.454v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop;
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar 
putea, pe termen lung, să fie limitate la 
acest rol de rezervă și de echilibrare;

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale ar putea servi 
acestui scop;

Or. en

Amendamentul 82
Adam Gierek
Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar putea, 
pe termen lung, să fie limitate la acest rol 
de rezervă și de echilibrare;

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – sunt produse în 
mod inconstant și trebuie completate cu o 
sursă gazoasă de energie electrică fiabilă și 
flexibilă; își exprimă opinia că gazele 
naturale – inclusiv gazele de șist – ar putea 
servi acestui scop; recunoaște totuși că, 
fără captarea și stocarea carbonului (CSC)
degajat prin arderea gazelor naturale, în 
producția energiei electrice acestea ar 
putea, pe termen lung, să fie limitate la 
acest rol de sursă de energie de rezervă și 
de echilibrare;

Or. pl

Amendamentul 83
Kathleen Van Brempt
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar 
putea, pe termen lung, să fie limitate la 
acest rol de rezervă și de echilibrare;

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute provizoriu de 
o sursă de energie flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv,
probabil, gazele de șist – ar putea servi 
acestui scop; recunoaște totuși că gazele 
vor fi, pe termen mediu sau lung, limitate 
la acest rol de rezervă și de echilibrare;

Or. nl

Amendamentul 84
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar putea, 
pe termen lung, să fie limitate la acest rol 
de rezervă și de echilibrare;

10. observă, de asemenea, că anumite 
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă de 
energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale ar putea servi 
acestui scop; recunoaște totuși că, fără 
captarea și stocarea carbonului (CSC), 
gazele ar putea, pe termen lung, să fie 
limitate la acest rol de rezervă și de 
echilibrare;

Or. ro

Amendamentul 85
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă, de asemenea, că anumite
forme de energie regenerabilă – de 
exemplu, energia eoliană – nu sunt 
constante și trebuie susținute de o sursă
de energie fiabilă și flexibilă; își exprimă 
opinia că gazele naturale – inclusiv gazele 
de șist – ar putea servi acestui scop; 
recunoaște totuși că, fără captarea și 
stocarea carbonului (CSC), gazele ar putea, 
pe termen lung, să fie limitate la acest rol 
de rezervă și de echilibrare;

10. observă că, prin caracterul intermitent 
al unor forme de energie regenerabilă, se
creează nevoia de susținere de către surse 
de energie fiabile și flexibile; își exprimă 
opinia că gazele naturale și gazele de șist ar 
putea servi acestui scop; recunoaște totuși 
că, fără captarea și stocarea carbonului 
(CSC), gazele ar putea, pe termen lung, să 
fie limitate la acest rol de rezervă și de 
echilibrare;

Or. en

Amendamentul 86
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să analizeze 
aspectele economice ale CSC pentru gaze 
în vederea accelerării dezvoltării și 
implementării acestei tehnologii; de 
asemenea, solicită Comisiei să examineze 
impactul pe care îl va avea tehnologia de 
captare și stocare a carbonului asupra 
flexibilității producției de energie pe bază 
de gaze și, prin urmare, asupra rolului 
său de susținere pentru sursele de energie 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 87
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că tehnologia de captare și 
stocare a carbonului este încă insuficient 
dezvoltată; crede, prin urmare, că 
strategiile privind gazele de șist nu se pot 
baza pe ipoteze nedovedite cu privire la 
tehnologia CSC; subliniază că tehnologia 
CSC ar putea concura în viitor cu energia 
geotermală în ceea ce privește utilizarea 
cavernelor;

Or. en

Amendamentul 88
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp că măsura utilizării gazelor 
neconvenționale în UE va fi decisă în 
ultimă instanță de piață;

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp că măsura utilizării gazelor 
neconvenționale în UE va fi decisă în 
ultimă instanță de piață și recunoscând 
deciziile adoptate de statele membre în 
cadrul obiectivelor UE pe termen lung în 
domeniul politicii energetice și al politicii 
privind schimbările climatice; prin 
urmare, îndeamnă Comisia să se asigure 
că schema de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS) 
reglementează în mod corespunzător 
activitățile legate de gazele de șist din UE;

Or. en



AM\901646RO.doc 53/118 PE489.454v01-00

RO

Amendamentul 89
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp că măsura utilizării gazelor 
neconvenționale în UE va fi decisă în 
ultimă instanță de piață;

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul economic, asupra 
mediului și asupra comunităților umane 
învecinate, precum și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp că măsura utilizării gazelor 
neconvenționale în UE va fi decisă în 
ultimă instanță de piață;

Or. ro

Amendamentul 90
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp că măsura utilizării gazelor 
neconvenționale în UE va fi decisă în 
ultimă instanță de piață;

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, luând în 
considerare învățămintele care se pot 
desprinde din experiența și din 
reglementările SUA în acest domeniu, 
recunoscând în același timp că măsura 
utilizării gazelor neconvenționale în UE va 
fi decisă în ultimă instanță de piață;

Or. en

Amendamentul 91
Kathleen Van Brempt
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp că măsura utilizării gazelor 
neconvenționale în UE va fi decisă în 
ultimă instanță de piață;

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp efectele atât economice și 
ecologice, cât și sociale;

Or. nl

Amendamentul 92
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, 
recunoscând în același timp că măsura 
utilizării gazelor neconvenționale în UE 
va fi decisă în ultimă instanță de piață;

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE;

Or. en

Amendamentul 93
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
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gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp că măsura utilizării gazelor 
neconvenționale în UE va fi decisă în
ultimă instanță de piață;

gazele neconvenționale în UE, ținând cont 
atât de efectele industriale, cât și de cele 
ecologice și recunoscând în același timp că 
măsura utilizării gazelor neconvenționale 
în UE va fi decisă în ultimă instanță de 
piață;

Or. en

Amendamentul 94
Pavel Poc
Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, 
recunoscând în același timp că măsura 
utilizării gazelor neconvenționale în UE 
va fi decisă în ultimă instanță de piață;

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE;

Or. cs

Amendamentul 95
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp că măsura utilizării gazelor 
neconvenționale în UE va fi decisă în 
ultimă instanță de piață;

11. invită Comisia, în conformitate cu 
Perspectiva energetică 2050 a UE, să 
evalueze impactul și perspectivele privind 
gazele neconvenționale în UE, recunoscând 
în același timp că măsura utilizării gazelor 
neconvenționale în UE va fi decisă în 
ultimă instanță de nevoile pe termen lung 
ale UE în domeniul politicii privind 
schimbările climatice și de piață;
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Or. en

Amendamentul 96
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită autorităților publice să 
realizeze o evaluare a impactului regional 
subteran cu scopul de a optimiza alocarea 
resurselor între energia geotermală, 
gazele de șist și alte resurse subterane și, 
prin urmare, de a maximiza beneficiile 
pentru societate;

Or. en

Amendamentul 97
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să încredințeze 
Agenției Europene de Mediu (AEM) 
elaborarea unei analize științifice de 
mediu aprofundate privind exploatarea 
gazelor de șist și a petrolului de șist și a 
potențialului impact al tehnicilor 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 98
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că creșterea masivă a 
producției de gaze de șist din SUA a fost 
susținută de un mediu industrial stabilit, 
incluzând un număr suficient de platforme, 
forța de muncă necesară și o industrie a 
serviciilor bine dotată și cu experiență; ia 
notă de faptul că, în UE, va fi nevoie de 
timp pentru ca sectorul de servicii necesar 
să dezvolte o capacitate adecvată și pentru 
ca societățile să achiziționeze 
echipamentele necesare și să dobândească 
experiența necesară pentru a susține un 
nivel înalt de producție de gaze de șist, 
ceea ce ar putea contribui, de asemenea, la 
costuri mai mari pe termen scurt; 
încurajează cooperarea dintre societățile 
relevante din UE și SUA în vederea 
reducerii costurilor; consideră că 
așteptările referitoare la ritmul de 
dezvoltare a gazelor de șist în UE ar trebui 
să fie realiste;

12. reamintește că creșterea masivă a 
producției de gaze de șist din SUA a fost 
susținută de un mediu industrial stabilit, 
incluzând un număr suficient de platforme, 
forța de muncă necesară și o industrie a 
serviciilor bine dotată și cu experiență; ia 
notă de faptul că, în UE, va fi nevoie de 
timp pentru ca sectorul de servicii necesar 
să dezvolte o capacitate adecvată și pentru 
ca societățile să achiziționeze 
echipamentele necesare și să dobândească 
experiența necesară pentru a susține un 
nivel înalt al unei producții durabile de 
gaze de șist, ceea ce ar putea contribui, de 
asemenea, la costuri mai mari pe termen 
scurt; încurajează cooperarea dintre 
societățile relevante din UE și SUA în 
vederea aplicării celor mai bune 
tehnologii disponibile și a reducerii 
costurilor; consideră că așteptările 
referitoare la ritmul de exploatare a
gazelor de șist în UE ar trebui să fie realiste 
și că orice posibilă extracție în scopuri 
comerciale ar trebui să fie introdusă 
treptat pentru a evita ciclurile economice 
scurte de expansiune și de încetinire a 
creșterii economice („boom-and-bust”) cu 
importante efecte negative la nivel local, 
după cum s-a întâmplat în regiuni în care 
se practică extracția combustibili fosili 
neconvenționali, cum ar fi Alberta și 
Dakota de Nord;

Or. en

Amendamentul 99
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că creșterea masivă a 
producției de gaze de șist din SUA a fost 
susținută de un mediu industrial stabilit, 
incluzând un număr suficient de platforme, 
forța de muncă necesară și o industrie a 
serviciilor bine dotată și cu experiență; ia 
notă de faptul că, în UE, va fi nevoie de 
timp pentru ca sectorul de servicii necesar 
să dezvolte o capacitate adecvată și pentru 
ca societățile să achiziționeze 
echipamentele necesare și să dobândească 
experiența necesară pentru a susține un 
nivel înalt de producție de gaze de șist, 
ceea ce ar putea contribui, de asemenea, la 
costuri mai mari pe termen scurt; 
încurajează cooperarea dintre societățile 
relevante din UE și SUA în vederea 
reducerii costurilor; consideră că 
așteptările referitoare la ritmul de 
dezvoltare a gazelor de șist în UE ar trebui 
să fie realiste;

12. reamintește că creșterea masivă a 
producției de gaze de șist din SUA a fost 
susținută de un mediu industrial stabilit, 
incluzând un număr suficient de platforme, 
forța de muncă necesară și o industrie a 
serviciilor bine dotată și cu experiență; ia 
notă de faptul că, în UE, va fi nevoie de 
timp pentru ca sectorul de servicii necesar 
să dezvolte o capacitate adecvată și pentru 
ca societățile să achiziționeze 
echipamentele necesare și să dobândească 
experiența necesară pentru a susține un 
nivel înalt de producție de gaze de șist, 
ceea ce ar putea contribui, de asemenea, la 
costuri mai mari pe termen scurt; 
încurajează cooperarea dintre societățile 
relevante din UE și SUA în vederea 
reducerii costurilor și a realizării unui 
schimb de bune practici privind procesele 
industriale nedăunătoare mediului;
consideră că așteptările referitoare la ritmul 
de exploatare a gazelor de șist în UE ar 
trebui să fie realiste;

Or. en

Amendamentul 100
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că creșterea masivă a 
producției de gaze de șist din SUA a fost 
susținută de un mediu industrial stabilit, 
incluzând un număr suficient de platforme, 
forța de muncă necesară și o industrie a 
serviciilor bine dotată și cu experiență; ia 
notă de faptul că, în UE, va fi nevoie de 
timp pentru ca sectorul de servicii necesar 
să dezvolte o capacitate adecvată și pentru 

12. reamintește că creșterea masivă a 
producției de gaze de șist din SUA a fost 
susținută de un mediu industrial stabilit, 
incluzând un număr suficient de platforme, 
forța de muncă necesară și o industrie a 
serviciilor bine dotată și cu experiență; ia 
notă de faptul că, în UE, va fi nevoie de 
timp pentru ca sectorul de servicii necesar 
să dezvolte o capacitate adecvată și pentru 
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ca societățile să achiziționeze 
echipamentele necesare și să dobândească 
experiența necesară pentru a susține un 
nivel înalt de producție de gaze de șist, 
ceea ce ar putea contribui, de asemenea, la 
costuri mai mari pe termen scurt; 
încurajează cooperarea dintre societățile 
relevante din UE și SUA în vederea 
reducerii costurilor; consideră că 
așteptările referitoare la ritmul de 
dezvoltare a gazelor de șist în UE ar trebui 
să fie realiste;

ca societățile să achiziționeze 
echipamentele necesare și să dobândească 
experiența necesară pentru a susține un 
nivel înalt de producție de gaze de șist cu 
protecția aferentă a mediului, ceea ce ar 
putea contribui, de asemenea, la costuri 
mai mari pe termen scurt; încurajează 
cooperarea dintre societățile relevante din 
UE și SUA în vederea reducerii costurilor; 
consideră că așteptările referitoare la ritmul 
de exploatare a gazelor de șist în UE ar 
trebui să fie realiste;

Or. en

Amendamentul 101
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. insistă asupra nevoii unei 
guvernanțe corporative transparente a 
întreprinderilor de extracție a 
combustibililor fosili, inclusiv a gazelor de 
șist, ținând cont de scandalurile recente 
de fraudă financiară din SUA; în acest 
sens, insistă asupra solicitărilor 
anterioare adresate Comisiei în Rezoluția 
Parlamentului European „referitoare la 
acțiunea UE în domeniul prospectării și 
extracției petrolului în Europa”, de a 
introduce un cadru riguros și obligatoriu 
pentru ca întreprinderile să facă publice 
practicile sociale și în materie de mediu și 
guvernanță, precum și de a reflecta 
asupra unor măsuri prin care investitorii 
instituționali să se implice mai mult în 
sensibilizarea societăților cu privire la 
riscurile de investiții pe care le atrag după 
sine practicile necorespunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 102
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază importanța unui cadru 
stabil de reglementare atât pentru crearea 
unui mediu corespunzător pentru 
realizarea unor investiții de către 
întreprinderile de gaz în infrastructura 
necesară, în cercetare și în dezvoltare, cât 
și pentru prevenirea denaturărilor pieței;

Or. en

Amendamentul 103
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă statele membre interesate de 
dezvoltarea gazelor de șist să integreze 
competențele necesare în sistemele lor 
tradiționale de educație și formare, în 
scopul de a pregăti forța de muncă 
competentă necesară;

13. îndeamnă statele membre interesate de 
dezvoltarea gazelor de șist să își 
examineze cu atenție legislația actuală și 
să introducă garanțiile necesare pentru 
instituirea unui cadru riguros de 
explorare și producere în condiții de 
siguranță și durabilitate a gazelor de șist 
înainte de inițierea oricărei operațiuni; să 
introducă cerințe stricte pe baza cărora 
industria să utilizeze doar cele mai bune 
tehnologii disponibile (best available 
technology - BAT) cu privire la 
integritatea și tubajul puțurilor, 
tratamentul apei, captarea metanului etc.; 
și să integreze competențele necesare în 
sistemele lor tradiționale de educație și 
formare, în scopul de a pregăti forța de 
muncă competentă necesară;



AM\901646RO.doc 61/118 PE489.454v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 104
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța susținerii 
dezvoltării industriei gazelor de șist prin 
stabilirea infrastructurii necesare, în 
special din punct de vedere al 
magistralelor și al drumurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 105
Pavel Poc
Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța susținerii 
dezvoltării industriei gazelor de șist prin 
stabilirea infrastructurii necesare, în 
special din punct de vedere al 
magistralelor și al drumurilor;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 106
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța susținerii 
dezvoltării industriei gazelor de șist prin 
stabilirea infrastructurii necesare, în special 

14. subliniază importanța susținerii 
dezvoltării industriei gazelor de șist prin 
realizarea de studii aprofundate privind 
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din punct de vedere al magistralelor și al 
drumurilor;

impactul acestor exploatări asupra 
mediului și asupra comunităților umane 
învecinate și, in condițiile a unor studii de 
impact favorabile, prin stabilirea 
infrastructurii necesare, în special din 
punctul de vedere al magistralelor și al 
drumurilor;

Or. ro

Amendamentul 107
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța susținerii 
dezvoltării industriei gazelor de șist prin 
stabilirea infrastructurii necesare, în special 
din punct de vedere al magistralelor și al 
drumurilor;

14. subliniază importanța susținerii 
dezvoltării industriei gazelor de șist prin 
stabilirea infrastructurii necesare, în special 
din punctul de vedere al magistralelor și al 
drumurilor, reamintind, în același timp, că 
îmbunătățirea eficienței energetice poate 
conduce la inutilitatea și nejustificarea 
din punct de vedere economic a 
infrastructurii suplimentare;

Or. en

Amendamentul 108
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța susținerii 
dezvoltării industriei gazelor de șist prin 
stabilirea infrastructurii necesare, în special 
din punct de vedere al magistralelor și al
drumurilor;

14. subliniază importanța susținerii 
dezvoltării industriei gazelor de șist prin 
stabilirea infrastructurii necesare, în special 
din punctul de vedere al magistralelor, cu 
condiția durabilității financiare și sociale 
a proiectelor de exploatare a gazelor de 
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șist;

Or. en

Amendamentul 109
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește angajamentul G20 de a 
elimina treptat combustibilii fosili și 
subvențiile aferente; prin urmare, observă 
că explorarea și exploatarea surselor de 
combustibili fosili, convenționali sau 
neconvenționali, nu trebuie să fie 
subvenționate;

Or. en

Amendamentul 110
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 111
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă;

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice pe termen lung ale 
dezvoltării gazelor de șist, inclusiv 
oportunitățile de ocupare a forței de muncă 
și beneficiile locale, în raport cu 
dezvoltarea surselor alternative de energie 
și a măsurilor de eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă;

15. recunoaște rolul pe care gazele de șist 
și gazele de șist bituminos l-ar putea avea 
în îmbunătățirea situației economice și 
financiare a Europei, în stimularea 
creării de locuri de muncă, precum și în 
îmbunătățirea competitivității și a inovării 
în Europa; solicită Comisiei să evalueze 
eventualele beneficii economice și 
industriale ale gazelor de șist și ale 
petrolului de șist,, în special în ceea ce 
privește cu oportunitățile de ocupare a 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 113
Ivailo Kalfin
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă;

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă, precum și costurile estimate 
atât pe termen lung, cât și pe termen 
scurt, ținând cont, în același timp,  de 
necesitatea de a răspunde în mod clar 
tuturor preocupărilor legitime ale 
comunităților afectate;

Or. en

Amendamentul 114
Kathleen Van Brempt
Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă;

15. invită Comisia să realizeze o analiză 
aprofundată a impactului, care să țină 
seama de toate eventualele cheltuieli și 
beneficii ale gazelor de șist, inclusiv în 
ceea ce privește efectele lor ecologice, 
economice și sociale, cum ar fi 
oportunitățile de ocupare a forței de 
muncă;

Or. nl

Amendamentul 115
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
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de muncă; de muncă, precum și impactul acestor 
exploatări asupra mediului și asupra 
comunităților umane învecinate;

Or. ro

Amendamentul 116
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă;

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
efecte economice pe termen lung ale 
gazelor de șist, inclusiv în ceea ce privește 
industria agriculturii și industria 
turismului și oportunitățile de ocupare a 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 117
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să evalueze eventualele
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă;

15. invită Comisia să evalueze eventualele 
beneficii economice ale gazelor de șist, 
inclusiv oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă, precum și eventualele costuri 
legate de protecția mediului și de 
sănătate;

Or. en

Amendamentul 118
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
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Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că explorarea 
potențialului gazelor și petrolului de șist 
nu este unică în Europa și că există un 
interes larg pentru exploatarea unor noi 
resurse de gaz și petrol ca modalitate de 
îmbunătățire a energiei și competitivității 
economice în diferite țări și regiuni, 
inclusiv în Asia, America de Nord, 
America Latină, Africa și Australia; 
subliniază necesitatea includerii gazelor 
de șist și a petrolului de șist în dialogurile 
și parteneriatele bilaterale ale UE cu țări 
care deja exploatează unor resurse 
neconvenționale sau care sunt interesate 
de dezvoltarea și/sau de utilizarea 
acestora, în vederea realizării unor 
schimburi de experiență și de bune 
practici;

Or. en

Amendamentul 119
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. îndeamnă Comisia și statele membre 
ca, în vremuri de criză economică și 
creștere a șomajului, să țină cont luarea 
deciziilor privind investițiile în viitorul 
mix energetic de gradul de ocupare a 
forței de muncă (de exemplu, echivalentul 
numărului de locuri de muncă cu normă 
întreagă create per TWh) valabil pentru 
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diferitele surse de energie, precum și de 
posibilele măsuri de eficiență energetică și 
de economisire a energiei;

Or. en

Amendamentul 120
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia notă de faptul că politica energetică 
și climatică a UE trebuie să recunoască și 
să depășească potențialele bariere aflate 
în calea investițiilor în dezvoltarea gazelor 
de șist în UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Pavel Poc
Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia notă de faptul că politica energetică 
și climatică a UE trebuie să recunoască și 
să depășească potențialele bariere aflate 
în calea investițiilor în dezvoltarea gazelor 
de șist în UE;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 122
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia notă de faptul că politica energetică 
și climatică a UE trebuie să recunoască și 
să depășească potențialele bariere aflate în 
calea investițiilor în dezvoltarea gazelor de 
șist în UE;

16. ia notă de faptul că politica energetică 
și climatică a UE trebuie să recunoască și 
să depășească potențialele bariere aflate în 
calea investițiilor în dezvoltarea gazelor de 
șist în UE, în condițiile în care studii de 
impact aprofundate ar dovedi că nu există 
un impact negativ asupra mediului și 
asupra comunităților învecinate;

Or. ro

Amendamentul 123
Marita Ulvskog
Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia notă de faptul că politica energetică 
și climatică a UE trebuie să recunoască și 
să depășească potențialele bariere aflate 
în calea investițiilor în dezvoltarea gazelor 
de șist în UE;

16. ia notă de faptul că politica privind 
energia și schimbările climatice a UE 
prevede ca finanțarea europeană 
destinată infrastructurii gazelor să fie 
autorizată numai în cazul în care 
contribuie la atingerea obiectivelor 
privind schimbările climatice;

Or. sv

Amendamentul 124
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia notă de faptul că politica energetică 
și climatică a UE trebuie să recunoască și 
să depășească potențialele bariere aflate în 
calea investițiilor în dezvoltarea gazelor de 
șist în UE;

16. ia notă de faptul că politica privind 
energia și politica privind schimbările 
climatice ale UE trebuie să recunoască și 
să depășească potențialele bariere aflate în 
calea investițiilor în dezvoltarea unei 
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producții energetice sustenabile și cu 
emisii scăzute și fără emisii în UE;

Or. en

Amendamentul 125
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia notă de faptul că politica energetică
și climatică a UE trebuie să recunoască și 
să depășească potențialele bariere aflate 
în calea investițiilor în dezvoltarea gazelor 
de șist în UE;

16. ia notă de faptul că politica privind 
energia și schimbările climatice a UE 
trebuie să transmită industriei semnale 
coerente privind investițiile;

Or. en

Amendamentul 126
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida dezvoltarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale;

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida exploatarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale, prin urmare 
recunoaște contribuția puternică pe care 
tehnologia și inovarea în sectorul gazelor 
naturale o pot aduce la baza de 
competențe și la competitivitatea la nivelul 
UE;

Or. en
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Amendamentul 127
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida dezvoltarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale;

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare, finanțate de întreprinderile 
din sector, în domeniul cercetării și 
dezvoltării în materie de instrumente și 
tehnologii, inclusiv fracturarea hidraulică 
fără substanțe chimice, pentru a analiza 
oportunitățile unei exploatări durabile și 
sigure în viitor a gazelor neconvenționale, 
în măsura în care se va institui un cadru 
juridic adecvat;

Or. en

Amendamentul 128
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida dezvoltarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale;

17. subliniază nevoia menținerii unei 
deschideri către toate tehnologiile noi 
viitoare în domeniul cercetării privind 
energia; solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida exploatarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale;

Or. en
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Amendamentul 129
Kathleen Van Brempt
Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită realizarea de activități
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida dezvoltarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale;

17. consideră că o exploatare sporită a 
gazelor neconvenționale nu este posibilă 
decât dacă poate fi durabilă și sigură;

Or. nl

Amendamentul 130
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida dezvoltarea durabilă și sigură a
gazelor neconvenționale;

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida exploatarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale, insistă asupra 
faptului că bugetul UE nu ar trebui să 
finanțeze astfel de activități de cercetare;

Or. en

Amendamentul 131
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită realizarea de activități 17. solicită realizarea de activități 
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suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida dezvoltarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale;

suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține exploatarea
durabilă și sigură a gazelor 
neconvenționale, luând în considerare, în 
același timp, faptul că cele că două 
tehnologii sunt incompatibile;

Or. en

Amendamentul 132
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida dezvoltarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale;

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a analiza 
oportunitatea de exploatare durabilă și 
sigură a gazelor neconvenționale;

Or. en

Amendamentul 133
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida dezvoltarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale;

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține posibila
exploatare durabilă și sigură a gazelor 
neconvenționale;

Or. en
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Amendamentul 134
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii, 
inclusiv CSC, pentru a susține și a 
consolida dezvoltarea durabilă și sigură a 
gazelor neconvenționale;

17. solicită realizarea de activități 
suplimentare de cercetare și dezvoltare în 
materie de instrumente și tehnologii pentru 
a susține și a consolida exploatarea
durabilă și sigură a gazelor 
neconvenționale;

Or. en

Amendamentul 135
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, 
Romana Jordan, Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. ia act de evoluțiile tehnologice din 
Austria, unde întreprinderile din sector 
propun utilizarea unor fluide de 
fracturare hidraulică care conțin exclusiv 
de apă, nisip și amidon de porumb; 
recomandă ca celelalte state membre și 
Comisia să analizeze posibilitatea de 
extracție a gazelor de șist fără utilizarea 
substanțelor chimice și solicită 
intensificarea cercetării și dezvoltării 
acestor tehnici și/sau practici care ar 
diminua posibilele efecte asupra 
mediului;

Or. en
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Amendamentul 136
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. recunoaște contribuția puternică pe 
care tehnologia și inovarea în sectorul 
gazelor naturale o pot aduce la baza de 
competențe, la crearea de locuri de muncă 
și la competitivitatea industrială la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 137
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă Comisia să prezinte 
recomandări privind reducerea emisiilor 
fugitive de metan în toate puțurile de gaze 
de șist din UE;

Or. en

Amendamentul 138
Marita Ulvskog
Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea resurselor administrative 
și de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist;

18. subliniază faptul că fiecare stat 
membru dispune de capacitatea de a 
decide cu privire la procedurile de 
autorizare pentru dezvoltarea eventuală a 
activităților legate de gazele de șist, 
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precum și că fiecare țară are dreptul de a 
adopta decizii privind exploatarea acestei 
surse de energie;

Or. sv

Amendamentul 139
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea resurselor administrative și 
de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist;

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea resurselor administrative și 
de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist, inclusiv realizarea studiilor de impact 
privind efectele acestor exploatări asupra 
mediului și asupra comunităților umane 
învecinate;

Or. ro

Amendamentul 140
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să se asigure de
disponibilitatea resurselor administrative 
și de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist;

18. invită statele membre să asigure 
resursele administrative și de monitorizare
necesare pentru dezvoltarea activităților 
legate de gazele de șist, inclusiv a celor 
prevăzute de dispozițiile legislative ale UE 
în domeniul protecției mediului și a 
climei;

Or. en
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Amendamentul 141
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea resurselor administrative și 
de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist;

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea resurselor administrative și 
de monitorizarea necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist, inclusiv a celor prevăzute de 
dispozițiile legislative ale UE în domeniul 
protecției mediului și climei;

Or. en

Amendamentul 142
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea resurselor administrative și 
de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist;

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea resurselor administrative și 
de monitorizare necesare pentru 
garantarea celor mai înalte standarde 
posibile, imediat după adoptarea unei 
decizii de dezvoltare a  activităților legate 
de gazele de șist;

Or. en

Amendamentul 143
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea resurselor administrative și 
de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist;

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea unui regim riguros de 
reglementare și a resurselor administrative 
și de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea durabilă a activităților legate 
de gazele de șist;

Or. en

Amendamentul 144
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să se asigure de 
disponibilitatea resurselor administrative 
și de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist;

18. invită statele membre interesate să
pună la dispoziție resursele administrative 
și de monitorizare necesare pentru 
dezvoltarea activităților legate de gazele de 
șist;

Or. en

Amendamentul 145
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării este 
adecvat;

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind explorarea ar trebui supus unei 
examinări mai profunde în vederea 
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consolidării; constată, de asemenea, că 
extracția la scară largă a gazelor de șist 
poate impune o adaptare cuprinzătoare a 
cadrului legislativ privind mediul al UE 
pentru ca acesta să reglementeze 
caracteristicile specifice ale extracției de 
combustibili fosili neconvenționali; în 
special, solicită Comisiei să analizeze 
dacă Regulamentul REACH este adecvat
pentru a asigura publicarea în condiții de 
transparență a substanțelor chimice 
utilizate în mod special în fracturarea 
hidraulică;

Or. en

Amendamentul 146
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării este 
adecvat;

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării este 
adecvat, dar că extracția la scară largă și 
în scopuri comerciale a gazelor de șist 
poate impune o adaptare cuprinzătoare a 
cadrului legislativ privind mediul al UE 
pentru ca acesta să reglementeze 
caracteristicile specifice ale extracției de 
combustibili fosili neconvenționali în UE; 
prin urmare, invită Comisia să efectueze o 
evaluare a posibilei adaptări a legislației 
UE din domeniul mediului;

Or. en
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Amendamentul 147
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării este 
adecvat;

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE nu 
este adaptat pentru a permite posibila 
extracție la scară largă a gazelor de șist și 
că este necesară o revizuire completă a 
acestuia pentru a cuprinde toate 
caracteristicile specifice ale extracției de 
combustibili fosili neconvenționali în UE;

Or. en

Amendamentul 148
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării este 
adecvat;

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării ar 
trebui să fie consolidat cu un cadru 
privind efectele pe care procesele 
industriale de explorare și/sau exploatare 
a gazelor de șist le au asupra mediului și a 
sănătății publice;

Or. en
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Amendamentul 149
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării este 
adecvat;

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE
privind primele faze ale explorării ar 
trebui adaptat condițiilor particulare ale 
acestui tip de exploatare;

Or. ro

Amendamentul 150
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării este 
adecvat;

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; solicită o evaluare 
detaliată a caracterului adecvat al 
cadrului existent de reglementare al UE 
privind primele faze ale explorării;

Or. en

Amendamentul 151
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării este 
adecvat;

19. ia notă de faptul că procedura de 
licențiere actuală pentru explorarea gazelor 
de șist este reglementată de legislația 
generală privind mineritul sau 
hidrocarburile; își exprimă opinia conform 
căreia cadrul de reglementare din UE 
privind primele faze ale explorării nu este
adecvat;

Or. en

Amendamentul 152
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța consultării 
depline a publicului, în special în contextul 
introducerii unei noi abordări privind 
explorarea gazelor; subliniază faptul că, în 
anumite state membre, există o lipsă de 
consultare publică în etapa de autorizare; 
invită statele membre să își evalueze 
legislațiile pentru a verifica dacă acest 
aspect este luat în considerare în mod 
adecvat;

20. subliniază importanța consultării 
depline a publicului, în special în contextul 
introducerii unei noi abordări privind 
explorarea gazelor; subliniază faptul că, în 
anumite state membre, există o lipsă de 
consultare publică în etapa de autorizare; 
invită statele membre să își evalueze 
legislațiile pentru a verifica dacă acest 
aspect este luat în considerare în mod 
adecvat, inclusiv aplicarea pe deplin a 
dispozițiilor Convenției de la Aarhus și a 
dispozițiilor corespunzătoare prevăzute de 
dreptul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 153
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța consultării
depline a publicului, în special în contextul 
introducerii unei noi abordări privind 
explorarea gazelor; subliniază faptul că, în 
anumite state membre, există o lipsă de 
consultare publică în etapa de autorizare; 
invită statele membre să își evalueze 
legislațiile pentru a verifica dacă acest 
aspect este luat în considerare în mod 
adecvat;

20. subliniază importanța consultării 
depline a publicului, în contextul 
introducerii unei noi abordări privind 
explorarea gazelor; subliniază faptul că, în 
anumite state membre, există o lipsă de 
consultare publică în etapa de autorizare; 
invită statele membre să își evalueze 
legislațiile pentru a include, în mod 
adecvat, obligația procesului de 
consultare publică în legislația aferentă 
licențierii exploatărilor gazelor de șist;

Or. ro

Amendamentul 154
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța consultării 
depline a publicului, în special în contextul 
introducerii unei noi abordări privind 
explorarea gazelor; subliniază faptul că, în 
anumite state membre, există o lipsă de 
consultare publică în etapa de autorizare; 
invită statele membre să își evalueze 
legislațiile pentru a verifica dacă acest 
aspect este luat în considerare în mod 
adecvat;

20. subliniază importanța transparenței și 
a consultării depline a publicului, în special 
în contextul introducerii unei noi abordări 
privind explorarea gazelor; subliniază 
faptul că, în anumite state membre, există o 
lipsă de consultare publică în etapa de 
autorizare; invită statele membre să își 
evalueze legislațiile pentru a verifica dacă 
acest aspect este luat în considerare în mod 
adecvat;

Or. en

Amendamentul 155
Marita Ulvskog
Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. își exprimă opinia că statele membre 
care întreprind proiecte privind gazele de 
șist trebuie să adopte o abordare de tip 
„ghișeu unic” privind autorizarea și 
licențierea și privind examinarea 
conformității cu reglementările de mediu, 
aceasta fiind practica uzuală în anumite 
state membre pentru toate proiectele 
energetice;

eliminat

Or. sv

Amendamentul 156
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. își exprimă opinia că statele membre 
care întreprind proiecte privind gazele de 
șist ar trebui să adopte o abordare de tip 
„ghișeu unic” privind autorizarea și 
licențierea și privind examinarea
conformității cu reglementările de mediu, 
aceasta fiind practica uzuală în anumite 
state membre pentru toate proiectele 
energetice;

21. își exprimă opinia că statele membre 
care consideră că proiectele privind gazele 
de șist trebuie să asigure o examinare 
completă a conformității cu reglementările 
de mediu și de siguranță, cum ar fi 
evaluările obligatorii ale impactului 
asupra mediului și publicarea integrală a 
substanțelor chimice, aceasta fiind cea 
mai bună practică în anumite state 
membre pentru toate proiectele energetice;

Or. en

Amendamentul 157
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. își exprimă opinia că statele membre 
care întreprind proiecte privind gazele de 
șist trebuie să adopte o abordare de tip
„ghișeu unic” privind autorizarea și
licențierea și privind examinarea
conformității cu reglementările de mediu, 
aceasta fiind practica uzuală în anumite 
state membre pentru toate proiectele 
energetice;

21. își exprimă opinia că statele membre 
care întreprind proiecte privind gazele de 
șist ar trebui să adopte o abordare bazată 
pe siguranță pentru activitățile de 
explorare și producere a gazelor de șist, în 
cadrul căreia autorizarea, licențierea și 
verificarea conformității cu reglementările 
de siguranță și de mediu să fie tratate 
separat de autoritățile competente,
întrucât în anumite state membre s-a 
demonstrat că aceasta este o bună 
practică în alte activități în domeniul 
petrolului și al gazelor, cum ar fi forajul 
offshore;

Or. en

Amendamentul 158
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. își exprimă opinia că statele membre 
care întreprind proiecte privind gazele de 
șist trebuie să adopte o abordare de tip 
„ghișeu unic” privind autorizarea și 
licențierea și privind examinarea 
conformității cu reglementările de mediu, 
aceasta fiind practica uzuală în anumite 
state membre pentru toate proiectele 
energetice;

21. își exprimă opinia că statele membre 
care întreprind proiecte privind gazele de 
șist trebuie să adopte o abordare de tip 
„ghișeu unic” privind autorizarea și 
licențierea și privind examinarea 
conformității cu reglementările de mediu 
(inclusiv o evaluare obligatorie a 
impactului asupra mediului), aceasta fiind 
practica uzuală în anumite state membre 
pentru toate proiectele energetice;

Or. en

Amendamentul 159
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei și statelor membre 
să se asigure că modificarea codului legal 
necesar licențierii exploatării gazelor de 
șist necesită, în mod obligatoriu, un aviz 
din partea autorităților locale afectate;

Or. ro

Amendamentul 160
Pavel Poc
Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită autoritățile publice fără 
întârziere să verifice și, dacă este necesar, 
să îmbunătățească cadrele de 
reglementare în vederea asigurării 
caracterului adecvat al acestora pentru 
proiectele privind gazele de șist, în special 
pentru a fi pregătite pentru o eventuală 
producție viitoare la scară comercială în 
Europa;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 161
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită autoritățile publice fără întârziere 
să verifice și, dacă este necesar, să 
îmbunătățească cadrele de reglementare în 
vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 

22. invită autoritățile publice fără întârziere 
să verifice și, dacă este necesar, să 
îmbunătățească cadrele de reglementare în 
vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
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eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa, precum și pentru 
abordarea riscurilor la adresa mediului;

Or. en

Amendamentul 162
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită autoritățile publice fără întârziere 
să verifice și, dacă este necesar, să 
îmbunătățească cadrele de reglementare în 
vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

22. invită fără întârziere Comisia și 
autoritățile publice să verifice și, dacă este 
necesar, să îmbunătățească cadrele de 
reglementare în vederea asigurării 
caracterului adecvat al acestora pentru 
proiectele privind gazele de șist și petrolul 
de șist, în special pentru a fi pregătite 
pentru o eventuală producție viitoare la 
scară comercială în Europa;

Or. en

Amendamentul 163
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită autoritățile publice fără întârziere 
să verifice și, dacă este necesar, să 
îmbunătățească cadrele de reglementare în 
vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

22. invită fără întârziere Comisia și 
autoritățile din statele membre să verifice 
și, dacă este necesar, să îmbunătățească 
cadrele de reglementare în vederea 
asigurării caracterului adecvat al acestora 
pentru proiectele privind gazele de șist, în 
special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;
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Or. en

Amendamentul 164
Kathleen Van Brempt
Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită autoritățile publice fără întârziere 
să verifice și, dacă este necesar, să 
îmbunătățească cadrele de reglementare în
vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

22. invită Comisia Europeană și
autoritățile publice fără întârziere să 
verifice și, dacă este necesar, să 
îmbunătățească cadrele de reglementare în 
vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

Or. nl

Amendamentul 165
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită autoritățile publice fără 
întârziere să verifice și, dacă este necesar, 
să îmbunătățească cadrele de reglementare 
în vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

22. invită fără întârziere Comisia și statele 
membre să verifice și, dacă este necesar, să 
îmbunătățească cadrele de reglementare în 
vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

Or. en

Amendamentul 166
Gaston Franco
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită autoritățile publice fără întârziere 
să verifice și, dacă este necesar, să 
îmbunătățească cadrele de reglementare în 
vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

22. invită fără întârziere Comisia și 
autoritățile publice naționale să verifice și, 
dacă este necesar, să îmbunătățească 
cadrele de reglementare în vederea 
asigurării caracterului adecvat al acestora 
pentru proiectele privind gazele de șist, în 
special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

Or. en

Amendamentul 167
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită autoritățile publice fără 
întârziere să verifice și, dacă este necesar, 
să îmbunătățească cadrele de reglementare 
în vederea asigurării caracterului adecvat al 
acestora pentru proiectele privind gazele de 
șist, în special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

22. invită autoritățile publice să verifice și, 
dacă este necesar, să îmbunătățească 
cadrele de reglementare în vederea 
asigurării caracterului adecvat al acestora 
pentru proiectele privind gazele de șist, în 
special pentru a fi pregătite pentru o 
eventuală producție viitoare la scară 
comercială în Europa;

Or. en

Amendamentul 168
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este conștient că atitudinile publice 
privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea 
publică a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

23. este conștient că atitudinile publice 
privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; recunoaște că este important ca 
întreprinderile din sector și autoritățile să
stabilească un dialog și să coopereze în 
vederea abordării preocupărilor 
populației, prin schimbul liber de
informații și de cunoștințe; recunoaște că 
substanțele chimice sunt deja înregistrate 
și autorizate în temeiul Regulamentului 
privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH) și susține informarea 
publicului cu privire la conținutului 
fluidelor de fracturare (de exemplu, o 
inițiativă precum „Frac Focus”, 
concepută în mod special pentru cetățenii 
UE);

Or. en

Amendamentul 169
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este conștient că atitudinile publice 
privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații 
publice privind operațiunile legate de 

23. recunoaște că mai multe țări europene 
au pus în aplicare sau planifică un 
moratoriu privind explorarea gazelor de 
șist, și este conștient că atitudinile publice 
privind exploatarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre, din cauza 
impactului posibil pe care această 
explorare îl are asupra mediului și a 
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gazele de șist; îndeamnă societățile care 
extrag gaze de șist din UE să furnizeze, 
înainte de foraj, informații complete 
privind activitățile lor, inclusiv dezvăluirea 
publică a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

climei; și îndeamnă societățile care extrag 
gaze de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică 
a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

Or. en

Amendamentul 170
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este conștient că atitudinile publice 
privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică 
a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

23. este conștient că atitudinile publice 
privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist, precum și posibilul impact al acestora 
asupra mediului și asupra comunităților
umane învecinate; îndeamnă societățile 
care intenționează să extragă gaze de șist 
din UE să furnizeze, înainte de foraj, 
informații complete privind activitățile lor, 
inclusiv dezvăluirea publică a substanțelor 
chimice pe care intenționează să le 
utilizeze pentru fracturarea hidraulică;

Or. ro

Amendamentul 171
Pavel Poc
Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este conștient că atitudinile publice 23. este conștient că atitudinile publice 
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privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea 
publică a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

privind exploatarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, în cadrul 
procedurilor de autorizare, informații 
complete privind activitățile lor, inclusiv să 
informeze publicul prin prezentarea listei 
complete a substanțelor chimice care vor 
fi utilizate pentru fracturarea hidraulică;

Or. cs

Amendamentul 172
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este conștient că atitudinile publice 
privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații
publice privind operațiunile legate de 
gazele de șist; îndeamnă societățile care
extrag gaze de șist din UE să furnizeze, 
înainte de foraj, informații complete 
privind activitățile lor, inclusiv dezvăluirea 
publică a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

23. este conștient că atitudinile publice 
privind exploatarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită crearea 
unor posibilități mai ample pentru 
publicul larg de a fi informat cu privire la
gazele de șist și de a influența aceste 
informații; îndeamnă societățile care au în 
vedere extracția de gaze de șist din UE să 
furnizeze, înainte de foraj, informații 
complete privind activitățile lor, inclusiv 
dezvăluirea publică a substanțelor chimice 
pe care intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

Or. en
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Amendamentul 173
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este conștient că atitudinile publice 
privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică 
a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

23. este conștient că atitudinile publice 
privind exploatarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre și că atitudinile 
negative sunt deseori cauzate de 
dezinformare; solicită o mai bună 
informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică 
a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

Or. en

Amendamentul 174
Fiona Hall, Jens Rohde, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este conștient că atitudinile publice 
privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 

23. este conștient că atitudinile publice 
privind exploatarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist, într-
un mod transparent și obiectiv, și susține 
crearea de portaluri care să ofere acces la o 
gamă largă de informații publice privind 
operațiunile legate de gazele de șist; 
îndeamnă societățile care extrag gaze de 
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foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică 
a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

șist din UE să furnizeze, înainte de foraj, 
informații complete privind activitățile lor, 
inclusiv dezvăluirea publică a substanțelor 
chimice pe care intenționează să le 
utilizeze pentru fracturarea hidraulică;

Or. en

Amendamentul 175
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este conștient că atitudinile publice 
privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică 
a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

23. este conștient că atitudinile publice 
privind exploatarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică 
a tuturor substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică, precum și a 
constituenților și a concentrației acestora;

Or. en

Amendamentul 176
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este conștient că atitudinile publice 23. este conștient că atitudinile publice 
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privind dezvoltarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică 
a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică;

privind exploatarea gazelor de șist variază 
în rândul statelor membre; solicită o mai 
bună informare a publicului cu privire la 
operațiunile legate de gazele de șist și 
susține crearea de portaluri care să ofere 
acces la o gamă largă de informații publice 
privind operațiunile legate de gazele de 
șist; îndeamnă societățile care extrag gaze 
de șist din UE să furnizeze, înainte de 
foraj, informații complete privind 
activitățile lor, inclusiv dezvăluirea publică 
completă a substanțelor chimice pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
fracturarea hidraulică în deplină 
concordanță cu Regulamentul REACH;

Or. en

Amendamentul 177
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că realizarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra mediului, 
asigurarea unui nivel ridicat de 
transparență și de consultare publică 
privind proiectele propuse în domeniul 
gazelor de șist, indiferent de durata și de 
scara proiectelor, constituie maniera 
optimă de a obține un angajament 
semnificativ și oportun al comunităților 
locale;

Or. en

Amendamentul 178
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia notă de faptul că este deosebit de 
important ca operatorii de gaze de șist din 
UE să se implice și să construiască relații 
solide cu comunitățile locale în toate 
etapele operațiunilor acestora, dat fiind 
faptul că UE are o densitate a populației 
mai mare decât SUA, iar proprietarii de 
terenuri din Europa nu dețin resurse 
subterane și, prin urmare, nu beneficiază 
de pe urma extracției ca în SUA; invită 
societățile de gaze de șist să se asigure că 
comunitățile locale obțin beneficii de pe 
urma dezvoltării gazelor de șist;

24. ia notă de faptul că întreprinderile din 
sector admit că exploatarea gazelor de șist 
presupune o perturbare temporară a 
activităților comunităților și a indivizilor, 
în special în perioadele de activitate 
intensă, care în mod normal au o durată 
de două până la trei luni pentru fiecare 
puț în faza inițială a exploatării, de 
pregătire a amplasamentului și de 
construire a puțului (forarea și echiparea 
sondei); prin urmare, invită societățile de 
gaze de șist să stabilească practici locale 
responsabile și să se asigure că 
comunitățile locale obțin beneficii de pe 
urma exploatării gazelor de șist;

Or. en

Amendamentul 179
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia notă de faptul că este deosebit de 
important ca operatorii de gaze de șist din 
UE să se implice și să construiască relații 
solide cu comunitățile locale în toate 
etapele operațiunilor acestora, dat fiind 
faptul că UE are o densitate a populației 
mai mare decât SUA, iar proprietarii de 
terenuri din Europa nu dețin resurse 
subterane și, prin urmare, nu beneficiază de 
pe urma extracției ca în SUA; invită 
societățile de gaze de șist să se asigure că 
comunitățile locale obțin beneficii de pe 
urma dezvoltării gazelor de șist;

24. ia notă de faptul că este deosebit de 
important ca operatorii de gaze de șist din 
UE să se implice și să construiască relații 
solide cu comunitățile locale în toate 
etapele operațiunilor acestora, dat fiind 
faptul că UE are o densitate a populației 
mai mare decât SUA, iar proprietarii de 
terenuri din Europa nu dețin resurse 
subterane și, prin urmare, nu beneficiază de 
pe urma extracției ca în SUA; în acest 
sens, prevede stabilirea unor cadre fiscale 
care sunt competitive pentru industrie și 
care, în același timp, permit comunităților 
naționale și locale să beneficieze de 
resursele de gaze de șist; invită, de 
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asemenea, societățile de gaze de șist să se 
asigure că comunitățile locale obțin
beneficii de pe urma exploatării gazelor de 
șist;

Or. en

Amendamentul 180
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia notă de faptul că este deosebit de 
important ca operatorii de gaze de șist din 
UE să se implice și să construiască relații 
solide cu comunitățile locale în toate 
etapele operațiunilor acestora, dat fiind 
faptul că UE are o densitate a populației 
mai mare decât SUA, iar proprietarii de 
terenuri din Europa nu dețin resurse 
subterane și, prin urmare, nu beneficiază de 
pe urma extracției ca în SUA; invită 
societățile de gaze de șist să se asigure că 
comunitățile locale obțin beneficii de pe 
urma dezvoltării gazelor de șist;

24. ia notă de faptul că este deosebit de 
important ca operatorii de gaze de șist din 
UE să se implice și să construiască relații 
solide cu comunitățile locale în toate 
etapele operațiunilor acestora, dat fiind 
faptul că UE are o densitate a populației 
mai mare decât SUA, iar proprietarii de 
terenuri din Europa nu dețin resurse 
subterane și, prin urmare, nu beneficiază de 
pe urma extracției ca în SUA; invită 
societățile de gaze de șist să se asigure că 
comunitățile locale obțin beneficii de pe 
urma dezvoltării gazelor de șist și să dețină 
asigurări și garanții financiare care să 
acopere eventualele daune în caz de 
impact negativ asupra mediului și asupra 
comunităților umane învecinate;

Or. ro

Amendamentul 181
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. ia notă de faptul că este deosebit de 
important ca operatorii de gaze de șist din 
UE să se implice și să construiască relații 

24. ia notă de faptul că este deosebit de 
important ca operatorii de gaze de șist din 
UE să se implice și să construiască relații 
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solide cu comunitățile locale în toate 
etapele operațiunilor acestora, dat fiind 
faptul că UE are o densitate a populației 
mai mare decât SUA, iar proprietarii de 
terenuri din Europa nu dețin resurse 
subterane și, prin urmare, nu beneficiază de 
pe urma extracției ca în SUA; invită 
societățile de gaze de șist să se asigure că 
comunitățile locale obțin beneficii de pe 
urma dezvoltării gazelor de șist;

solide cu comunitățile locale în toate 
etapele operațiunilor acestora, dat fiind 
faptul că UE are o densitate a populației 
mai mare decât SUA, iar proprietarii de 
terenuri din Europa nu dețin resurse 
subterane și, prin urmare, nu beneficiază de 
pe urma extracției ca în SUA; invită 
societățile de gaze de șist să se asigure că 
comunitățile locale obțin beneficii de pe 
urma exploatării gazelor de șist și să 
asigure aplicarea principiului „vinovatul 
plătește”;

Or. en

Amendamentul 182
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. recunoaște că ar trebui să se pună 
accent pe un dialog transparent și deschis 
cu societatea civilă, pe baza dovezilor 
științifice disponibile; reamintește că 
bugetul UE pentru 2012 include credit 
bugetar destinat finanțării de proiecte-
pilot și de alte activități de susținere în 
vederea încurajării unui astfel de dialog; 
consideră că acest aspect ar trebui 
organizat într-un mod neutru și în strânsă 
colaborare cu statele membre, inclusiv 
autoritățile naționale, comunitățile locale, 
publicul larg, întreprinderile și ONG-
urile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 183
Gaston Franco
Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. recunoaște că ar trebui să se pună 
accent pe un dialog transparent și deschis 
cu societatea civilă, pe baza dovezilor 
științifice disponibile; reamintește că 
bugetul UE pentru 2012 include credit 
bugetar destinat finanțării de proiecte-pilot 
și de alte activități de susținere în vederea 
încurajării unui astfel de dialog; consideră 
că acest aspect ar trebui organizat într-un 
mod neutru și în strânsă colaborare cu 
statele membre, inclusiv autoritățile 
naționale, comunitățile locale, publicul 
larg, întreprinderile și ONG-urile;

25. recunoaște că ar trebui să se pună 
accent pe un dialog transparent și deschis 
cu societatea civilă, pe baza dovezilor 
științifice disponibile, care să abordeze 
clar chestiunile privind scurgerile de gaze, 
impactul exploatării gazelor de șist asupra 
apelor subterane, a peisajului, a 
agriculturii și a industriei turistice; 
reamintește că bugetul UE pentru 2012 
include credit bugetar destinat finanțării de 
proiecte-pilot și de alte activități de 
susținere în vederea încurajării unui astfel 
de dialog; consideră că acest aspect ar 
trebui organizat într-un mod neutru și în 
strânsă colaborare cu statele membre, 
inclusiv autoritățile naționale, comunitățile 
locale, publicul larg, întreprinderile și 
ONG-urile;

Or. fr

Amendamentul 184
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. recunoaște că ar trebui să se pună 
accent pe un dialog transparent și deschis 
cu societatea civilă, pe baza dovezilor 
științifice disponibile; reamintește că 
bugetul UE pentru 2012 include credit 
bugetar destinat finanțării de proiecte-pilot 
și de alte activități de susținere în vederea 
încurajării unui astfel de dialog; consideră 
că acest aspect ar trebui organizat într-un 
mod neutru și în strânsă colaborare cu 
statele membre, inclusiv autoritățile 
naționale, comunitățile locale, publicul 
larg, întreprinderile și ONG-urile;

25. recunoaște că ar trebui să se pună 
accent pe un dialog transparent și deschis 
cu societatea civilă atât în timpul fazei ex 
ante, cât și în timpul fazei de 
monitorizare, pe baza dovezilor științifice 
disponibile; reamintește că bugetul UE 
pentru 2012 include credit bugetar destinat 
finanțării de proiecte-pilot și de alte 
activități de susținere în vederea încurajării 
unui astfel de dialog; consideră că acest 
aspect ar trebui organizat într-un mod 
neutru și în strânsă colaborare cu statele 
membre, inclusiv autoritățile naționale, 
comunitățile locale, publicul larg, 
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întreprinderile și ONG-urile;

Or. en

Amendamentul 185
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază importanța transparenței 
guvernanței corporative a întreprinderilor 
petroliere și de gaz implicate în activități 
din domeniul gazelor și petrolului de șist;

Or. en

Amendamentul 186
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța aplicării celor 
mai bune tehnologii disponibile și a celor 
mai bune practici operaționale pentru 
producția de gaze de șist și a îmbunătățirii 
continue a tehnologiilor și practicilor;

26. subliniază importanța aplicării celor 
mai bune tehnologii disponibile și a celor 
mai bune practici operaționale pentru 
producția de gaze de șist și a îmbunătățirii 
continue a tehnologiilor și practicilor;
salută inițiativele AIE și ale asociațiile 
producătorilor de petrol și gaze de 
definire a celor mai bune practici în 
domeniul explorării și producției gazelor 
și petrolului de șist;

Or. en
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Amendamentul 187
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța aplicării celor 
mai bune tehnologii disponibile și a celor 
mai bune practici operaționale pentru 
producția de gaze de șist și a îmbunătățirii 
continue a tehnologiilor și practicilor;

26. subliniază importanța aplicării celor 
mai înalte standarde de siguranță, a celor 
mai bune și a celor mai fiabile tehnologii 
disponibile și a celor mai bune practici 
operaționale pentru producția de gaze de 
șist și a îmbunătățirii continue a 
tehnologiilor și practicilor și a minimizării 
efectelor adverse; în această privință, 
subliniază importanța semnificativă a 
investițiilor în activitățile de C&D 
efectuate în numele întreprinderilor din 
sector;

Or. en

Amendamentul 188
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța aplicării celor 
mai bune tehnologii disponibile și a celor 
mai bune practici operaționale pentru 
producția de gaze de șist și a îmbunătățirii 
continue a tehnologiilor și practicilor;

26. subliniază importanța aplicării celor 
mai bune și a celor mai fiabile tehnologii 
disponibile și a celor mai bune practici 
operaționale pentru producția de gaze de 
șist și a îmbunătățirii continue a 
tehnologiilor și practicilor;

Or. en

Amendamentul 189
Fiona Hall, Jens Rohde
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța aplicării celor 
mai bune tehnologii disponibile și a celor 
mai bune practici operaționale pentru 
producția de gaze de șist și a îmbunătățirii 
continue a tehnologiilor și practicilor;

26. subliniază importanța aplicării celor 
mai bune tehnologii disponibile și a celor 
mai bune practici operaționale pentru 
explorarea și producția de gaze de șist și a 
îmbunătățirii continue a tehnologiilor și 
practicilor;

Or. en

Amendamentul 190
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră că preocupările legate de 
posibilitatea ca exploatarea gazelor de șist 
să afecteze aprovizionarea cu apă prin 
scurgerea din puțuri pot fi abordate prin 
adoptarea celor mai bune practici de 
dezvoltare și de construcție a puțurilor, în 
special tubarea, cimentarea și gestionarea 
presiunii, împreună cu testarea la 
presiune a coloanei cimentate și cu 
realizarea unei diagrafii a adezivității 
cimentului cu ajutorul unei tehnologii de 
vârf, în vederea confirmării izolării 
formațiunii; invită statele membre să se 
asigure că aceste practici sunt respectate 
în exploatarea gazelor de șist, inclusiv 
prin intermediul unor inspecții la fața 
locului;

Or. en

Amendamentul 191
Reinhard Bütikofer
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază faptul că, prin dezvoltarea 
unor tehnologii și practici mai bune, bazate 
pe reglementări solide, operatorii și 
industriile serviciilor nu numai că vor 
îmbunătăți acceptarea din partea publicului 
a proiectelor privind gazele de șist, dar vor 
obține și oportunități de afaceri și vor 
îmbunătăți oportunitățile de export, având 
în vedere provocările mondiale legate de 
mediu generate de explorarea gazelor 
neconvenționale;

27. subliniază faptul că, prin dezvoltarea 
unor tehnologii și practici mai bune, bazate 
pe reglementări solide, operatorii și 
industriile serviciilor nu numai că vor 
îmbunătăți acceptarea din partea publicului 
a proiectelor privind gazele de șist, dar vor 
obține și oportunități de afaceri și vor 
îmbunătăți oportunitățile de export, având 
în vedere provocările mondiale legate de 
mediu generate de explorarea gazelor 
neconvenționale; prin urmare, îndeamnă 
statele membre să renunțe la extracția în 
scopuri comerciale a gazelor de șist, cel 
puțin până în momentul în care Agenția 
Internațională a Energiei (AIE) va 
finaliza revizuirea cuprinzătoare a celor 
mai bune tehnologii disponibile și va 
publica recomandările privind fracturarea 
hidraulică și exploatarea gazelor de șist și 
până în momentul adaptării complete a 
cadrului de reglementare al UE;

Or. en

Amendamentul 192
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază faptul că, prin dezvoltarea 
unor tehnologii și practici mai bune, bazate 
pe reglementări solide, operatorii și 
industriile serviciilor nu numai că vor 
îmbunătăți acceptarea din partea publicului 
a proiectelor privind gazele de șist, dar vor 
obține și oportunități de afaceri și vor 

27. subliniază faptul că, prin dezvoltarea 
unor tehnologii și practici mai bune, bazate 
pe reglementări solide, operatorii și 
industriile serviciilor nu numai că vor 
îmbunătăți acceptarea din partea publicului 
a proiectelor privind gazele de șist, dar vor 
obține și oportunități de afaceri și vor 
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îmbunătăți oportunitățile de export, având 
în vedere provocările mondiale legate de 
mediu generate de explorarea gazelor 
neconvenționale;

îmbunătăți oportunitățile de export, având 
în vedere provocările mondiale legate de 
mediu generate de explorarea gazelor 
neconvenționale; prin urmare, propune 
statelor membre să țină cont de 
recomandările privind fracturarea 
hidraulică formulate în documentul de 
referință cuprinzător, elaborat de Agenția 
Internațională a Energiei (AIE), referitor 
la cele mai bune tehnici disponibile de 
îndată ce sunt disponibile;

Or. en

Amendamentul 193
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază faptul că, prin dezvoltarea 
unor tehnologii și practici mai bune, bazate 
pe reglementări solide, operatorii și 
industriile serviciilor nu numai că vor 
îmbunătăți acceptarea din partea publicului 
a proiectelor privind gazele de șist, dar vor 
obține și oportunități de afaceri și vor 
îmbunătăți oportunitățile de export, având 
în vedere provocările mondiale legate de 
mediu generate de explorarea gazelor 
neconvenționale;

27. subliniază faptul că, prin dezvoltarea 
unor tehnologii și practici mai bune, bazate 
pe reglementări solide, operatorii și 
industriile serviciilor nu numai că vor 
îmbunătăți acceptarea din partea publicului 
a proiectelor privind gazele de șist, dar vor 
obține și oportunități de afaceri și ar trebui 
să se concentreze în primul rând asupra 
efectelor forajului asupra mediului și 
asupra problemelor legate de sănătatea 
publică, care vor îmbunătăți oportunitățile 
de export, având în vedere provocările 
mondiale legate de mediu generate de 
explorarea gazelor neconvenționale;

Or. en

Amendamentul 194
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia de standarde de 
siguranță minime și de inspecții în etapele 
critice din punct de vedere al siguranței ale 
construcției de puțuri și ale fracturării 
hidraulice; subliniază în special faptul că 
operatorii ar trebui să diminueze arderile și 
ventilarea și ar trebui, în cazurile în care 
este posibil, să recupereze gazele;

28. subliniază nevoia de standarde de 
siguranță minime și de inspecții în etapele 
critice din punct de vedere al siguranței ale 
construcției de puțuri și ale fracturării 
hidraulice; subliniază în special faptul că 
operatorii ar trebui să diminueze arderile și 
ventilarea și ar trebui, în cazurile în care 
este posibil, să recupereze gazele; solicită 
Uniunii Europene să urmeze exemplul 
SUA în ceea ce privește reglementările în 
materie de mediu referitoare la gazele de 
șist, prin stabilirea unor standarde de 
puritate a aerului în contextul fracturării 
hidraulice, standarde care să oblige 
societățile să capteze metanul și alte 
emisii de gaze poluante și care au fost 
introduse de Agenția de Protecție a 
Mediului din SUA (US EPA);

Or. en

Amendamentul 195
Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia de standarde de 
siguranță minime și de inspecții în etapele 
critice din punct de vedere al siguranței ale 
construcției de puțuri și ale fracturării 
hidraulice; subliniază în special faptul că 
operatorii ar trebui să diminueze arderile și 
ventilarea și ar trebui, în cazurile în care 
este posibil, să recupereze gazele;

28. subliniază nevoia de standarde înalte
de siguranță și de mediu și de inspecții 
regulate în etapele critice din punct de 
vedere al siguranței ale construcției de 
puțuri și ale fracturării hidraulice; 
subliniază în special faptul că operatorii ar 
trebui să diminueze arderile și ventilarea și 
ar trebui să capteze emisiile fugitive de 
metan și să reutilizeze sau să trateze apele 
reziduale;

Or. en
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Amendamentul 196
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia de standarde de 
siguranță minime și de inspecții în etapele 
critice din punct de vedere al siguranței ale 
construcției de puțuri și ale fracturării 
hidraulice; subliniază în special faptul că 
operatorii ar trebui să diminueze arderile și 
ventilarea și ar trebui, în cazurile în care 
este posibil, să recupereze gazele;

28. subliniază nevoia de standarde de 
siguranță riguroase și de inspecții în 
etapele critice din punct de vedere al 
siguranței ale construcției de puțuri și ale 
fracturării hidraulice; subliniază în special 
faptul că operatorii ar trebui să diminueze 
arderile și ventilarea și ar trebui să 
recupereze gazele;

Or. en

Amendamentul 197
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia de standarde de 
siguranță minime și de inspecții în etapele 
critice din punct de vedere al siguranței ale 
construcției de puțuri și ale fracturării 
hidraulice; subliniază în special faptul că 
operatorii ar trebui să diminueze arderile și 
ventilarea și ar trebui, în cazurile în care 
este posibil, să recupereze gazele;

28. subliniază nevoia de standarde înalte
de siguranță și de inspecții în etapele critice 
din punct de vedere al siguranței ale 
construcției de puțuri și ale fracturării 
hidraulice; subliniază în special faptul că 
operatorii ar trebui să diminueze arderile și 
ventilarea și ar trebui, în cazurile în care 
este posibil, să recupereze gazele;

Or. en

Amendamentul 198
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Propunerea de rezoluție
Punctul 28a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. de asemenea, solicită operatorilor de 
gaze de șist să testeze puțurile de apă 
potabilă situate în apropierea puțurilor 
proprii, atât înainte de lansarea 
producției, cât și în timpul producției, și 
să comunice publicului informațiile 
rezultate într-un mod accesibil, ușor de 
înțeles și transparent;

Or. en

Amendamentul 199
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază importanța recuperării și 
refacerii de către operatori a terenurilor 
utilizate și a realizării unei monitorizări 
postoperaționale la finalizarea activităților 
acestora;

29. solicită instituirea unei obligații de 
recuperare și refacere de către operatori a 
terenurilor utilizate și a realizării unei 
monitorizări post-operaționale la 
finalizarea activităților acestora;

Or. ro

Amendamentul 200
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE și SUA; 
în special, încurajează înfrățirea orașelor 
și municipalităților europene și din SUA 
care au descoperit gaze de șist; subliniază 
importanța transferului de cunoștințe 
privind dezvoltarea gazelor de șist dinspre 

30. solicită un schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE și SUA; 
solicită statelor membre să pună în 
aplicare standardele US EPA de calitate a 
aerului până la instituirea unui cadru 
corespunzător de reglementare al UE;
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industrie înspre comunitățile locale;

Or. en

Amendamentul 201
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE și SUA;
în special, încurajează înfrățirea orașelor 
și municipalităților europene și din SUA 
care au descoperit gaze de șist; subliniază 
importanța transferului de cunoștințe 
privind dezvoltarea gazelor de șist dinspre 
industrie înspre comunitățile locale;

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE și SUA; 
subliniază importanța transferului de 
cunoștințe privind exploatarea gazelor de 
șist dinspre industrie înspre comunitățile 
locale;

Or. en

Amendamentul 202
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE și SUA; 
în special, încurajează înfrățirea orașelor și 
municipalităților europene și din SUA care 
au descoperit gaze de șist; subliniază 
importanța transferului de cunoștințe 
privind dezvoltarea gazelor de șist dinspre 
industrie înspre comunitățile locale;

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE și SUA; 
în special, încurajează înfrățirea orașelor și 
municipalităților europene și din SUA care 
au descoperit gaze de șist; subliniază 
importanța transferului de cunoștințe 
privind exploatarea gazelor de șist dinspre 
industrie înspre comunitățile locale, ținând 
cont, în același timp, de diferențele mari 
de densitate a populației existente între 
cele două părți;

Or. en
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Amendamentul 203
Gaston Franco
Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE și SUA; 
în special, încurajează înfrățirea orașelor și 
municipalităților europene și din SUA care 
au descoperit gaze de șist; subliniază 
importanța transferului de cunoștințe 
privind dezvoltarea gazelor de șist dinspre 
industrie înspre comunitățile locale;

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații atât între statele 
membre ale UE, cât și între UE, SUA și 
Canada; în special, încurajează înfrățirea 
orașelor și municipalităților europene și din 
nordul SUA care au descoperit gaze de 
șist; subliniază importanța transferului de 
cunoștințe privind exploatarea gazelor de 
șist dinspre industrie înspre comunitățile 
locale;

Or. fr

Amendamentul 204
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE și SUA; 
în special, încurajează înfrățirea orașelor și 
municipalităților europene și din SUA care 
au descoperit gaze de șist; subliniază 
importanța transferului de cunoștințe 
privind dezvoltarea gazelor de șist dinspre 
industrie înspre comunitățile locale;

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE, SUA și 
alte țări; în special, încurajează înfrățirea 
orașelor și municipalităților europene, din 
SUA și a altor orașe și municipalități care 
au descoperit gaze de șist; subliniază 
importanța transferului de cunoștințe 
privind exploatarea gazelor de șist dinspre 
industrie înspre comunitățile locale;

Or. en

Amendamentul 205
Norbert Glante
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Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între UE și SUA; 
în special, încurajează înfrățirea orașelor și 
municipalităților europene și din SUA care 
au descoperit gaze de șist; subliniază 
importanța transferului de cunoștințe 
privind dezvoltarea gazelor de șist dinspre 
industrie înspre comunitățile locale;

30. îndeamnă la schimb de cele mai bune 
practici și de informații între statele 
membre, precum și între UE și SUA; în 
special, încurajează înfrățirea orașelor și 
municipalităților europene și din SUA care 
au descoperit gaze de șist; subliniază 
importanța transferului de cunoștințe 
privind dezvoltarea gazelor de șist dinspre 
industrie înspre comunitățile locale;

Or. de

Amendamentul 206
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. recomandă statelor membre să 
desprindă învățăminte din regimul 
norvegian de redevențe în domeniul 
producției de petrol și gaz, în cadrul 
căruia, printre altele, se impozitează 
profitul producătorilor de energie, iar 
veniturile integrale provenite din 
producția de petrol și gaz sunt depuse în 
fondul de stat propriu pentru ca 
populațiile locale să obțină beneficii de pe 
urma extracției propriilor resurse 
naturale;

Or. en

Amendamentul 207
Fiona Hall, Jens Rohde
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Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. îndeamnă întreprinderile 
producătoare de gaze de șist și de petrol 
de șist să folosească în mod uniform cele 
mai înalte standarde de mediu și de 
siguranță, indiferent în ce regiune a lumii 
își desfășoară acestea activitatea; invită 
Comisia să analizeze mecanismele care ar 
putea garanta că întreprinderile stabilite 
în UE își desfășoară activitatea la nivel 
mondial în conformitate cu cele mai 
înalte standarde; consideră că 
responsabilitatea întreprinderilor ar 
trebui să fie, de asemenea, un factor-cheie 
în acest domeniu și că sistemele de 
autorizare din statele membre ar putea să 
ia în considerare, la eliberarea licențelor, 
incidentele internaționale în care sunt 
implicate societățile, cu condiția ca aceste 
incidente să fie însoțite de analize 
detaliate;

Or. en

Amendamentul 208
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia și statele membre să 
promoveze și să sprijine proiectele-pilot 
din UE care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 209
Kathleen Van Brempt
Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia și statele membre să 
promoveze și să sprijine proiectele-pilot 
din UE care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 210
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia și statele membre să 
promoveze și să sprijine proiectele-pilot 
din UE care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 211
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia și statele membre să 
promoveze și să sprijine proiectele-pilot 
din UE care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 212
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia și statele membre să
promoveze și să sprijine proiectele-pilot
din UE care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale;

31. invită Comisia, statele membre și 
întreprinderile din sector să aibă în 
vederea realizarea în UE a unor proiecte-
pilot care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale;

Or. en

Amendamentul 213
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia și statele membre să 
promoveze și să sprijine proiectele-pilot 
din UE care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale;

31. invită Comisia și statele membre să 
promoveze proiectele-pilot din UE care nu 
afectează mediul cu privire la sursele de 
energie interne neconvenționale;

Or. en

Amendamentul 214
Pavel Poc
Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită Comisia și statele membre să 31. invită Comisia și statele membre să 
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promoveze și să sprijine proiectele-pilot 
din UE care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale;

promoveze și să sprijine proiectele-pilot 
din UE care nu afectează mediul pentru 
exploatarea unor surse de energie interne 
neconvenționale, ținând seama de 
principiul precauției;

Or. cs

Amendamentul 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. subliniază că este important să se 
susțină și să se cofinanțeze acțiuni ce 
vizează crearea unor comisii 
independente, alcătuite din reprezentanții 
mediului industrial și științific, în scopul 
emiterii de avize și al elaborării de bune 
practici referitoare la tehnologiile proprii 
extracției gazelor de șist;

Or. pl

Amendamentul 216
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 
gazele de șist și că societățile ar fi
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește”, prevăzut la articolul 191 din 
tratat, se aplică tuturor operațiunilor 
legate de gazele de șist și că societățile 
trebuie să fie strict responsabile pentru 
orice daună pe care ar provoca-o; solicită 
Comisiei să prezinte propuneri de 
includere a fracturării hidraulice și a 
altor activități legate de extracția gazelor 
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de șist în anexa III la Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător, 
precum și să oblige operatorii în domeniul 
gazelor de șist să respecte cerințele 
obligatorii de securitate financiară sau de 
asigurare în eventualitatea unor daune 
provocate mediului de activitățile lor, cu 
scopul de a garanta securitatea juridică a 
populațiilor vizate;

Or. en

Amendamentul 217
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 
gazele de șist și că societățile ar fi
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” se aplică întotdeauna
operațiunilor legate de gazele de șist și că 
societățile sunt pe deplin responsabile 
pentru orice daună directă sau indirectă pe 
care ar provoca-o; solicită Comisiei să 
prezinte propuneri de includere în mod 
specific a fracturării hidraulice și a altor 
activități legate de extracția gazelor de șist 
în Directiva privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător;

Or. en

Amendamentul 218
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 
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gazele de șist și că societățile ar fi 
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

gazele de șist, în special în ceea ce privește 
tratarea apelor reziduale, iar societățile ar 
fi responsabile pentru orice daună pe care 
ar provoca-o; solicită Comisiei să prezinte 
propuneri de includere în mod specific a 
fracturării hidraulice și a altor activități 
legate de extracția de gaze de șist în 
Directiva privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător;

Or. en

Amendamentul 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 
gazele de șist și că societățile ar fi 
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

32. constată că extracția gazelor de șist și 
a petrolului de șist este guvernată de 
aceleași principii care se aplică și altor 
tipuri de extracție, cum ar fi extracția 
cărbunelui, a petrolului și a gazelor 
convenționale, energiei hidraulice și 
geotermice, precum și unor lucrări la 
adâncime, cum ar fi injectarea de CO2 
pentru recuperarea gazelor și a petrolului, 
stocarea de rezerve de petrol și gaze sau 
stocarea de CO2 în scopul captării și 
stocării carbonului; reamintește că 
principiul „poluatorul plătește” s-ar aplica 
operațiunilor legate de gazele de șist și de 
petrol de șist și că societățile ar fi 
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

Or. en

Amendamentul 220
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 
gazele de șist și că societățile ar fi
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” se aplică operațiunilor legate de 
gazele de șist și că societățile care 
exploatează gazele de șist sunt
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

Or. ro

Amendamentul 221
Pavel Poc
Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 
gazele de șist și că societățile ar fi
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” trebuie să se aplice în mod strict
operațiunilor legate de gazele de șist și că 
societățile trebuie să fie responsabile 
pentru orice daună pe care ar provoca-o;

Or. cs

Amendamentul 222
Francisco Sosa Wagner

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 
gazele de șist și că societățile ar fi 
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește”, prevăzut la articolul 191 din 
tratat, se aplică operațiunilor legate de 
gazele de șist, iar societățile ar fi 
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o;

Or. en
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Amendamentul 223
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 
gazele de șist și că societățile ar fi 
responsabile pentru orice daună pe care ar 
provoca-o.

32. reamintește că principiul „poluatorul 
plătește” s-ar aplica operațiunilor legate de 
gazele de șist și de petrolul de șist și că 
societățile ar fi responsabile pentru orice 
daună pe care ar provoca-o.

Or. en


